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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag den 19. marts 2016

lndmarch kl. 18.30
Lopperne
4 - 5-årige

ForældrelBam

Funky Kids
børnehavekl. -2.k1.

Dans

Gæstehold:
Hammerum Efterskole

Motionsmænd Tistrup

Store piger
3. kl. og opefter

DGI Sydvest
Ynglinge Rep. Piger

Gæstehold:
Powertumbling
Outrup GUB

Anita Richardy, Monika Kobberholm

Agnethe Bejder, Simone Dunckel & Josephine Kobberholm

Lene Møller Pedersen & Solvej Marker Pedersen

Anne Marie Nielsen, Diana Kristiansen, Andreas Nissen,
Rene Knudsen, Opel & Lone Harmsen

Laura Schmidt & Lærke Stald Pedersen

Josephine Green, Anne Elsborg, Søren Galsgaard og
Niclas Samuelsen

Svend Axelgaard

Ditte Hedegård Jessen, Maj Christiansen 0g

Freja Westergaard Pedersen

Alle ledere fra Horne på gulvet

Malene Arnbjerg-Nielsen, Signe Ærtebjerg, Henriette Bak

Christian, Morten, Chadotte, lda, Martin, Amanda
Signe, Oliver, Rasmus S., Cathrine, Sara, Jacob, Rasmus J.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

pÅ crrusvru
HORNE GYMNASTIK oo FITNESS
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Ndr, Bounumvej 11

6870 Ølgod

Tll. 75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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RENOVERING

MODERNE STALDBYGGERI

HORNELUND 498 HORNE
6800 VARDE

TLF 75 26 04 67 | MOBIL 23 6B 89 50
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Tømrenn.: . Knud Lund Hansen, 75260214

Ing.: Morten'Hennebery,75260316

HORNE
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Ribevej 35 - 6800 Varde

Butik tlf.: 75 21 22 80

E-mail: varde@klcerhverv.dk

Oskar s Autouærksted ApS

Tlf,: 75 26 00 88
-dit værksted for fremtiden..!

Høivangen 1

Horne, 6800 Varde
Fax: 75 26 0B OB

:fii lMatic'r,
BouMalic A/S Stadionvej 16,Home
DK-68fl) Varde Tlf: 7526 O2LL Fax: 7526 0396
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3[tit{str{t
HORNEPOSTEN lægges på nettet samme dag som bladet udkommer
på Homes hjemmeside: www.home-varde.dk

og Sognearkivets hjemmeside: www.hornesoqnearkiv.dk

INDBYDELSE TIL KIRKEKAFFE OG MENIGHEDSMøDE

Der er guds$eneste kl. 14.00 søndag den 03. april 2016. Derefter., d.rffi
efterfulgt af menighedsmøde.

Ved menighedsmødet er der mulighed for at drøfte emner som:
- Kirkens ftemtid i Home
- Udviklingsplanens gennemførelse på kirkegården
- Menighedsrådets planer for 2016.
- Menighedsrådsvalg i efteråret 201 6.

Vi håber, at mange vil tage imod indbydelsen og deltage aktivt i drøfielseme omkring

Home ki*es fremtid.

GENERALFORSAMLING HORNELUNDS VENNER

Der afholdes generalforsamling på

Homelund mandag den 18. april20l6 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægten 
Homerunds Venner

Dagli'Brugsen Horne

"Glenns Fiskebil" holder stadig på Brugsens parffringsptads hver onsdag
fra kl. 17.00-17.30.

HORNE IDRÆTSPARK . GENERALFORSAMLING

Home ldrætspark afholder generalforsamling

tirsdag den22. marts kl. 19.30 i Horne Hallen.

Dagsorden if. vedtægten. Alle er velkomne

@
Mvh.

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



HORNE AFTENSKOLE TILBYDER

Betonstøbni ng vllise Jeppesen
Lørdag den 9. april og /eller den 16. april kl. 10 - 14

Lise har masser af nye ideer, så kom frisk og få lavet dine kreative nydelser til foråret

og sommeren.

Pris: '125 kr. inkl. beton

Tilmelding: henrietteoohaise@qmail.com eller 31 95 4269

Velmødt
Horne Aftenskole/v Henriette

FAMILIE OG FRITID HORNE - GENERALFORSAMLING 2016

Tirsdag den 12. april kl. 19.00 i Natur- og Teknik lokalet på Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægteme:

1. Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører.

2. Bestyrelsens berehing.
3. Forhandling af bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for sidste afsluftede regnskabs-

år.

5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er Karen Margrethe

Madsen og Ruth Jensen, begge modtagergenvalg.
8. Valg af revisor. Dorthe Bejder modtager genvalg.

9. Aftenskolens regnskab ved Henriette Nielsen.

10. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden den 30. marts 2016

sendes til formand Mamse Fontoppidan, Ølgodvej 85 eller på mail: Bjenemo-

,S ZONETE.
BALANCE I KROP OG ST,EL

Zoneterapibehandling, Kranio Sakralterapi, muskelmassage, behandling af muskell
sportsskader og Reiki Healing,
TrDsBEsrrlune pÅ TLF. NR. 232331a4

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkeveien 5, Horne,6SOO Varde.
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LANDSINDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Der afholdes landsindsamling søndag den 3. april

vi håber, mange vil hjælpe os med indsamlingen. Der er tilmelding senest den 31.
marts på 7526 0031.
Vi mødes kl. 9.30 tilorientedng og en kop kaffe på Home Skole

Bessie

NY KROKET SÆSON

Vi starter en ny kroket sæson og vi vil geme se nogle nye spillere.
Vitræner mandag og tonsdag kl. 13.30-16.30
Kaffe brød og kop medbringer I selv.
I pausen snakker og hygger vi - socialt samvær
Køller kan I låne -3 mdr. gratis prøvetid

Vel mødt når vejret tillader det, og I har lyst og tid.

Mads Guldager, Jørgen Søndergård, Elly Jensen oo Karen

HORNE IDRÆTSFORENING HAR F -.. swtPP

Home ldræbforening har tilsluttet sig den nye moderne verden, når det drejer sig oni
overførsler til Home lF.

Der vilstadig blive aflevereUudsendt FIK-kort til kontingenter m.v., som naturligvis fort-
sat geme må benyttes, da det er den nemmeste måde for Horne lF at registrere indbe-
talte kontingenter på, men en overførsel via swipp skal ingen afholde sig for at foretage,
uanset om det er kontingent eller andet til Home lF. Så hvis det er nemmest for dig at
betale via swipp så gør du bare det, Hellere et kontingent betalt til tiden via swipp end
ingen eller for sendt betalt via FlK,

Når Præmiespiludvalget under Home lF til efteråret igen skal ud at sælge præmiespil-
kort vilder være mulighed for at benyfte Horne ldrætsforenings swipp, så I behøver ikke
længere at ligge inde med kontanter til betaling af præmiespilkort, når sælgeme kom-
merforbi.

SWPP TIL HORNE IDRÆTSFORENING KAN FORETAGES TIL MOBIL 4183 7887

VINTERSFMT
KRÆUMERGADE 9. VARDE

TLF. 75 22 14 14
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GENERALFORSAMLING

Home Sogneforening har afholdt generalforsamling onsdag den 24. februar på Home
Kro. 32 medlemmer var mødt op til en livlig debat. Bestyrelsens beretning kan læses på
Homes hjemmeside: www.Horne-Varde.dk.
Der var genvalg til bestyrelsen for Leif Damsgaard og Aksel Hansen.

Efter generialforsamlingen konstituerede bestyrelsen med Keld Jochumsen som for-
mand, Kurt Burkarl næstformand, Lise Jeppesen kasserer, Else Jochumsen som sekre-
tær, øvrige medlemmer er Poul Henning Guldager, Leif Damsgaard og Aksel Hansen,

Home
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Llndrgervei tll . Homc . 68&' Vatde
Tlf. 75 26 02 35 . Mob.: 23 t4 98 21

Nr. 346

Stof senest lørdag den 7. maJ

Omdeles senest den 21. mqj

Nr. 347
Stofsenest lørdag den 6. aug.
Omdeles senest den 19. aug.

G -'GIV EN TIL DIT NÆRO

Vi gentager endnu en gang dette arrangement, (det bliver nok et evigt tilbagevendende
projekt)- igen med det formål at få alle grøftekanter i Home Sogn tømt for skrald og

skidt, så alt ser pænt ud til foråret og konfirmationen.
Til sidst mødes vi alle ved miljøstationen i Home, sorterer affaldet til de respektive
'spande", og hele anangementet slutter af med en sodavand/øl på Sogneforeningens
regning.

Vi håber, at rigtig mange vilgive en hjælpende hånd

onsdag den 13. april kl. 16.00 - ca. 18

I alle dele af sognet vil vi geme have en person, der denne dag vil koordinere arbejdet,
og vedkommende vil kontakte nogle folk fra nabolaget, Vi mangler kontaktpersoner til

følgende områder: Stavskær, Ølgodvej fra Asp til Bjalderup, Ølgodvej fra Asp til Bjene-
mose, Thonstrupvej, Fruerlundvej, Mallevej, Overby Mallevejog Sdr. Mallevej.

Hvis I ikke er blevet kontaktet, men geme vil hjælpe, så tøv ikke - meld jer og tilbyd
jeres hjælp!

Tilmelding til Keld Jochumsen iochumsen@bbsyd.dk (tlf, 2562 2614) senest timdag den

29. marb.
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN

Ansøgning om midler fra fonden skal være formanden i hænde

senestfredag den 1. april 2016

Formand: Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18, 6800 Varde - iochumsen@bbsvd.dk
Horne

MIDLER FRA FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE SOGN
2A$

I alt til uddeling kr. 61.806,38
Der indkom ansøgninger om fondsmidler fra Home Jagtforening, Hornelunds Venner,
Horne ldrætspark og Home Sogneforening.

Fondsmidleme bevilgedes således:
Krans tilgravsted
Horne Jagtforening (fasaner)

Home ldrætspark (granitbænke)

Homelunds Venner (stakit)

Drift toiletbygning

Græsslåning

Julebelysning
Skilte til byportaler

Flagstænger

Beton tilflagstænger
I alt bevilget :

Horne

kr. 156,50
kr. 1.500,00
kr. 8.275,00

kr. 2.142,95

kr.7.313,51
kr.10,500,00
kr. 9.095,05
kr. 2.618,27

kr. 15.994,50
kr.4.210,60
kr. 61.806.38

Horne ErhvervsPark - Lunderuplund ApS
Stadionvei 16 - Horne - 6800 Varde
www.hepvarde.dk - 6060 6642 - hephorne@smail.com

Stavskær Autoteknik
Er et mindre Autoværksted i nærheden af Horne

Lars Bo Pedersen Sdr. Stavskærvej 45
Ring venligst for en aftale, så er der ingen, der kører forgæves

TIf:2122 0647
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INFO FRA DAGLI BRUGSEN, HORNE

Endnu kender vi ikke resultatet (det endelige) fra regnskabsåret 2015. Dog har vi en
forventning om at resultatet er tilfredsstillende, - måske lidt bedre end 2014.
Vi afholder infomøde på Horne Kro tirsdag den 26. april, hvor vi kender slutresulta-
tet. Der vil også være et vinforedrag denne aften.
Nærmere info om mødet følger.

NYT. NYT.NYT.NYT.NYT

Lørdage og søndage kan der nu fremover også købes rundstykker, special franskbrød,
lækre kaqer fra Axforts Baqeri i Ølood.

DAGLI'BRUGSEN I HORNE - TILBUD

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Fredag/lørdag

Coop flerkornsrugbrød
al ost
10 stk. blandet frugt
1 franskbrød og 1 rugbrød
nybagt fra bageren

bland selv slik, 100 gram

10 kr.

30 % rabat
15 kr.

26kr.

7,95 kr.

12kr.
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PRÆMIEI/VHIST

Husk præmiewhist i Home hattens mødetokate mandage rr. rg.rmln. ;f
44,18-4 og 2-5.

God sommer, vi starter igen 22-8-2016.

DATOER FOR SANGAFTNER 201512A16 ER FøLGENDE:

2016: 13, januar - 10. februar - 9. marts - 13. april.

Nyt tidspunkt: Sangaften starter fremover kl. 19.00

Hornelunds Venner

4H PROGRAM 2016 la
JU, marts Madhotd begyndere og øvede (på skoten 1430) IL,T5S6. april Spire på Dejgårdvej kl. 14.30 (med bussenl ** I
6. april Træhold på Dejgårdvejkl. 16.00
7, april Hobby på skolen fra kl, 15.30 til kl, 17,30
27 . maj DØGNFLUEN fredag fra kl. 12.00 tit tørdag kt, 12.00

løLGOD OG OMEGNS HAVEKREDS - PROGRAM 2016
iØlgod, Horne, Skovlund og Ansager

lFredag den 29. april 2016 kt. 10.00-20.00: prantemarked til Late Night i Ølgod.

lOnsdag den 11. maj2016 kl. 18.30: Cementstøbning.

]Onsdag den 25. maj 20i6 kl. 18.30: Aftenudflugvhaiebesøg iAsp og Bjatderup.

10, Horne. 6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag I2.00- I 8.00
Lørdag l0-14
Åbent for arrangementer efter
aftale Tlf. 3049 2368, mail
asi?lf'armorsLrrr i vers.dk

Ta' til banko i Hornehallen hver torsdag
Kr. 1e.00 0g stør rokarsamful"l*u*,
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KUNSTRUNDE 2016

Så nærmer pasken sig med bl.a. et par fiidage til en lille forårsudflugt måske.

Kunstrunden i Sydvestjylland eren årlig tilbagevendende begivenhed, som foregår
3 dage i påsken. Fredag, lørdag og søndag fra kl. 11.00 - 17.00.

Kunstnere, kunsthåndværkere, gallerier og museer fra Tønder i syd til Nr. Nebel i nord

åbner dørene og byder alle interesserede velkommen på deæs egne bosteder.

Man har også mulighed for at vinde et kunstværk! Det eneste, man skal gøæ, er at be-

søge 4 steder. Første sted får man et Kunstrundepas + et klistermærke. Når man har 4
klistermærker, afleverer man sit pas og er med i lodtrækningen.

Det er 4. gang, jeg er med i Kunstrunden, og alle, som har tid og lyst, skal være så hjer-

teligt velkomne her, i påsken, For. mere information se: www.kunstrunde.dk og min

hjemmeside: www.leroqild,dk. Jeg vil også lægge nogle brochurer i Brugsen og i Hallen.

Velkommen og på gensyn i påsken,

Med venlig hilsen, Solveig Bruun.

Ilo*ae Kro G de s els lrab dmode lokale r.

Hyggelig krosate og hrohave.

W lcverer også mad ud af huset

W ses hiken Kircten & Kurt
TE 7526mttg

På Horne Kro - er maden altid go' E-meit kirsbn.hansen@surfmail.dk

t0 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



RETTELSE
Øster Herreds Senioklubs tur til Costa Blanca afvikles i OKIOBER 2016 (ikke i

som det fremqår af

PROGRAM øSTER HERREDS SENIORKLUB 2016

Torsdag den 14. april kl. 14 besøg på Kvist lndustries a/s, Siggårdsvej 2, Ane. Kvist
lndustries laver møbler til Coop og andre design møbler. Vi mødes ved fabrikken kl. 14 -
kørelejlighed henvendelse til bestyrelsen. Tilmelding til Tove og Niels Sørensen, 7524
1044 I 2447 5367 I 28449175
Den 25. -27.malz Tredagesturtil Djursland og Århus. Tilmelding til Kristen og Jens
Thorhauge 7524 1152 / 4055 91 52 senest den 25. marts

ø. H. SENIORKLUB . TREDAGESTUR TIL DJURSLAND
Den 25.-27. maj

Omtale af turen kunne læses i Homepostens februar udgave.

Pris 3.600 kr. ved min. 40 personer, tillæg for enkeltværelse 550 kr.

Prisen dækker kørsel, kaffe og rundstykke, hotel med 1/1 pension fra aftensmad første
dag, guide på hele turen og entreer.

Bindende tilmelding til Jens Thorhauge, 4055 9152 senest 25. marts. Betaling til
Ansager Turist, konto 7702 - 0001169610, påfør navn og turnr. 15072901 senest
den 1.

BøRN BLIVER SMURT IND I HUNDELORT

Kære alle Home-borgere.

Vis hensyn! Vi har nu flere på hinanden følgende gan-
ge oplevet bøm, der i skoletid eller SFO
tid bliver smurt ind i hundelort. Det er

i simpelthen så forfærdelig klamt.

Og det er hundelorte, der er leveret på

skolens/SFO'ens grund!

Defte er i vores sandkasse!!!

Så her er et MEGET stort ønske fra børn, forældre og voksne fra Home Skole og SFO:
Lad være med at lufte jeres hunde på skolens grund!!
Og vil I være søde at videregive defte til de mindre hundeluftere - altså børnene - så
de også ved, at det ikke er der, man skal lufte hunden

På veqne af Skole oq SFO. Merete Bonnån Jensen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11



HORNE SOGNEARKIV

Sognearkivet har følgende åbningstider:
Den 1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 15 - 17 og 1. mandag i hver måned fra kl,
18 - 19.30. Eller efter aftale.
Efterlysning:

Med den udvidede åbningstid er det vort håb at Arkivet kan blive tilbudt flere nutidige
familiebilleder, da vor samling mest er af ældre dato.
Arkivet tænker at vi i fuld diskretion låner jeres billedalbums, hvor I har alle jeres fami-
liebilleder, men også billeder som er fra stedet, hvor i bor.

Arkivet scanner de billeder, som har lokalhistorisk interesse. Billeder som er uvurderlige
for videreførelse af sognets historie.

Vi ses på Arkivet. Der kan også aftales en billedudveksling på 24 61 55 50

Horne
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Vi har åben frå kl 9-12
Hver den 1. søndag i måneden fra mart.s til december

På Hindiigv€j 29, Horne, 6800 Varde

sÅ

Tii

UDLEJNING AF KANOER v
Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM * Spej-
derne i Horne-Tistrup Gruppe.

Vi har 8 kanoer, som kan lejes. I flere af kanoeme er der siddeplads til 3 personer.
Det koster 100 kr, pr. dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.
For nærmere information og bestilling kontakt Thomas sønderskov, flf. 23 37 3z 56.

12
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Du rlnger direkte...
i Skjern Bank har d* en fast rådgiv*r, sam

du ringer direkte til., når du har behov for
det. Hvis du kunne tænke dig at prøve d€t,
så kontakt r*igi

Anette Foss Kristensrn

Ttf.9s$2 165i

$snslil*r
Vi udfører havearbejde, handymand opgaver, skadedyrsbekæmpelse

og har maskiner til udlejning.
Motorbør, cementblander, flishugger, buskrydder, hækklipper, bore-

maskiner, nedbrydnings- hammer og mere til.
Se os på www.sanatit.dk

Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig"

Mnbil
Karl Erian

25209096 ?1820340
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HORNE JAGTFORENING 2016.2017

16/&16: Feltskydning i militærets øvelsestenæn. (Tidspunkt kommer senerå til de til-
meldte).

1714.16: Hjortebane i Oksbøl fra 9-16, i fællesskab med Thorstrup. + grisebane med
salondffel.

2314-16: Kommunemesterskaber flugtskydning i Ansager (an. Øse, Thorstrup & Horne)
9/6-16: Flugtskydning, træningsaften iØlgod kl. 18 - 21. Afgang fra Horne Stadion kl.

17:45.
16/6-16: Flugtskydning, pokalskydning iØlgod, fra kl. 18 - 21. Afgang fra Horne Stadion
kl, 17:45.

,20/8-16: Torvedag.
lSæt kryds i kalenderen, det kan være, vi får brug for hjælp til at sælge fisk om fredagen.
4/9-16: Skydevogn, sammen med Thorstrup Jagtforening, fra kl. 9-15, afgang fra Horne
Stadion kl. 8:45. Hos Henning Sørensen, Stensbjergvej 50 Sig.
3112-16: Fællesjagt. Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 9:00. Gratis deltagelse for nye
jægere.

A-medlemmer 100 kr, B. medlemmer 200 kr. Pølser kan købes til frokost. Der er i år
efterfølgende fællesspisning som besluttet på generalforsamlingen.
1411 -17 : Rævejagt. Mødested: Home Stadion kl, 9:25.
312-17: Generalforsamling på Home Kro kl. 19:00.
1112-17: Gule ærter. Mødested: Horne Stadion kl. 9:25. Foreningen er vært for Gule
ærter.

Tilskud tilfasaner, kun til medlemmer af Horne Jagtforening.
Foreningen giver 300 kr. i tilskud til nyetablering af kunstgrave det kommende år.
Der vil være opslag i fodboldkassen ved Home Brugs, hvor eventuelle ændringer til
aktiviteterne vil blive opslået. Ligeledes opfordrer vi alle til at holde øje med hjemmesi-
den www.homesoqnsiaqtforeninq.dk

Husk at sende jeres e-mailadresse, navn og mobil nr. til Carsten Bøttcher.
,Bes$relsen:
Formand: Carsten Bøttcher - 40 80 6270 - car@bws,dk
Næstformand: Jørgen Østergaard - 5215 92 10 - ioroen.osteroard@qmail.com
Kasserer: Claus Horse - 26 85 33 20 - holsemix@hotmail.com
Sekretær: Alf Jeppesen - 20 33 44 21 - fam.ieppeseruOtive"Of

iBest. medlem: Poul Hansen - 20 30 37 73 - fruerlundl6@bbsvd.dk
Foreningens kontonummer: Reg: 7780 - konto: 1976349

Home Jagtforening
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HORNE GYMNASTIK OG FITNESS - BERETNING FEB.2016

Så er det atter tid til at se tilbage, på hvad der er sket i Home Gymnastik og fitness
det seneste år.
I marts 2015 afuiklede vi vores traditionelle lokalopvisning i hallen med deltagelse af
vore egne hold og gæstehold. Vi er rigtig glade for, at vi har et fantastisk publikum, der

I år efter år møder op og bakker de aktive op.
I maj og juni var der udendørs træning i Vikingelunden, dog var deltagerantallet ikke så

,stort.

Deltog i Torvedagen rned en stand, hvor vifortalte lidt, om det vi kan tilbyde.
Vi forsøgte desuden med en Event i begyndelsen af september som opstart på vore
aktiviteter, dog uden den store opbakning.
Fra augusUseptember startede vore holdtræninger i spinning, circletræning, funktionel
0g yoga 0p.
Yoga var nyt tiltag i år og det er helt afgjort kommet for at blive. Vi har fået uddannet to
yogainstruktøær via DGls 60 timer yogauddannelse.

Opstarten med holdtnæningeme gik lidt sejt, men vi har stadig indtryk al at det er vigtigt
at udbyde forskellige former for holdtræninger.

I slutningen af september var det så tid til opstart på vore gymnastikhold og dansehold.
Der er rigtig fin tilslutning til vore bømehold og forældre/bam.
Vi er stadig rigtig godt tilpas med, at vi tog beslutningen om at rykke vore aktiviteter fra
gymnastiksalen til hallen og mødelokale. Vi har dog stadig to dansehold og yogaholdet
på skolen, da vi ikke kan finde tider til dem i hallen og holdenes stønelser passer rigtig
fint til gymnastiksalen.

Vi er rigtig glade for, at vi har Sport Solution booking/betalingsdelen til at køre ælv om,
der ind i mellem dukker nogle små udfordringer op.

Kontortid hver mandag, dog ikke i sommerpelioden, hvor bestyrelsen kan kontaktes via
telefon eller mail.

Lidt om Fitnesslokalet og individuel træning. - To gange om året bliver der gjort grundigt
rent med hjælp fa en flok frivillige seniorer. Det er så dejligt, at det ikke er et problem at
finde hjælpere tildet.
lVi har investeret i to nye maskiner - Pull-up og Squatstatv. Det blev eftenspurgt af de
unge og det ser ud til, at de bliver brugt rigtig meget.

I begyndelsen afjanuar lavede vi en søndag fonniddag med åben fitness, og det fik en

,fin modtagelse.

Status på antal medlemmer - gymnastikdelen 86 medlemmer og fitness/holdtræninger
152 medlemmer.

Leder/instruktørpleje vægter vi stadig meget højt. Det er bl,a. i form af kurser, så de får
nye input, og hvert andet år ser vi Verdensholdets opvisning, og hvert andet år laver vi et
anangement med spisning og aktivitet.

iSamarbejdet med Sogneforeningen omkring hjemmeside og skærmen ved Brugsen

fungerer super fint. 
Foraærcs .......

+6
over
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Samarbejdet med de øvrige foreninger i Home omkring høstfest og juleafslutning funge-

' 

rer meget fint, men der er stadig plads til flere dettagere til begge anångemente r.
Vi deltager p.t. via DGI i et projekt der hedder DM i foreningsudvikliig, som kører fra
september 2015 til september 2016.

I Her er lidt fra det vi geme vil.

t. Voresdrømmescenarie

' Fjeme støvet image, da mange forbinder foreningens instruktører med den tra-
ditionelle gymnastik, Få borgeme til at se os på en ny måder Synliggøre og få nuværende og kommende medlemmer til at forstå, hvad vort
koncept indeholder af muligheder med holdtræninger og individuel træning

: F;i"?-fi å'å# :f ;å','5:Hf,1ii'T'31,X,',fJiff ' 
nere tisersprin' 

f' 2. Veien til drømmescenariet- milepæle
. Etablere ny Facebook-side som både nuværende og kommende medlemmer

kan se. Annoncer på Facebook siden
r Være bedre til at bringe opslag/nyheder på hjemmesiden - www.horne-

varde.dk

i ' Aktiv søndag - Halvanden time (kl. 10 - 11.30) i hallen og fitnesstokale, hvor
hele familien kan prøve vore aktiviteter. Bringe nye ressourcer i spil i forbindelse med bestyrelsesarbejde og andre
praktiske opgaver. Uddelegere og være skarpe på, hvilken opgave vi har brug
for hjælp til

3. Målsætning 2016
. At vi er en mere integreret del af hele sognet - Skal forstås, at medlemmer og

øwige idrætsudøvere kan se og gøre brug af mulighedeme i vores brede palet
af aktiviteter

. At vi har en meget aktiv Facebook og hjemmeside, hvor der hele tiden sker no-
get

. At vi har fået flere frivillige til at tage en opgave i og for foreningen' r At vi er en "højdespringerforening" i DGI Sydvest
Vi ved godt, at det er en stor mundfuld, men det er godt at have nogle mål at gå efter
også selv om det kommer til at tage mere end et år.

,Arbejder med nyt logo, som også skal være med til at skabe et nyt image.

STOR TAK til alle bestyrelsesmedlemmer for den store indsats I yder.
1

,Også en stor tak til vore instruktører/hjælpeinstruktører for jeres store arbejde, der er til
rstor glæde for alle vore aktive medlemmer. I yder en fantastisk indsats.
Takken gælder også vore aktive medlemmer der deltager på vore hold og træner i fit-
nesslokalet.

STøT YORE ANlrlOllGøFEF- IrE STøTTER OS
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Tak til Thorkil for samarbejdet og hjælpen i hallen idet daglige.
Tak til Else Marie og Lisbeth for jeres altid gode service.
Tak til Anja Lyhne for dit arbejde i juletræsudvalget, som du har overtaget.
Tak til Marcus pedel på skolen, der også yder den bedste service.

Vi ser frem til lokalopvisning lørdag den 19. marts, hvor vi glæder os til at se både vore
aktive og publikum.

Fremtiden:

Vi er altid åbne overfor nye tiltag og tager geme i mod forslag til nye holdtræningerlakti.
viteter.

Arrangement med Louise Plauborg onsdag den 16, marts kl. 19.00 i hallens mødelokale.
De fleste hold slutter med udgangen af mafts, dog fortsætter spinning yderligere et par
måneder.

Vi vil rigtig geme igen have gang i udendørs fitness træning i Vikingelunden. Håber at
der interesse for det. Del er en fornøjelse at træne udendørs.
Håber at der i den kommende tid også vil være frivillige, der er interesseret i at være
med til at udvikle mulighederne i vores skønne træningsfaciliteter,

HGF/Lene Jensen

$-$mxrumuru $ q$frmrum

eksisterende og
fremtidige produkter

. l*du*trilim *g khebestuf{er til: . sp*dal udvikl*t lime i eget
- Træ- sg Møbelindustrien laboratorium.

. Emballage og grafi*k industri . Kvalificeret teknisk rådgivning.
- Assembling '. 50 års erfaring i branrhen.

. Undervisning i korr*kt valg og

brug af klæbestoffer. -UPrfl=
PKtSupplyA/SrVe5te(ballevej2gtT000tfedeficia tP+4576240240tF*a575941039tpki.dkrpki@pki.dk
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HORNE MESTERSKABERNE 28. FEBRUAR 2016

Søndag den 28. februar blev der afholdt Home Mesterskaber i badminton. Som noget
nyt i år havde vi inviteret spillere fra både og Tistrup og Sig på ungdomssiden. Der var
rigtig flot opbakning. Der deltog i alt 26 ungdomsspillere fra U9 -U13. På motionistsiden
var der deltagelse af 4 herredoubler.
I alt blev der afuiklet 61 kampe den søndag eftermiddag. Der var mange spændende
kampe. Der er blevet kæmpet og fejdet flot i alle kampe. Der blev overrakt guld, sølv og
bronze til vinderne i ungdom, og alle ungdomsspillerne fik et påskeæg med hjem.
Henedouble vindeme fik overrakt rødvin.
Vi vil gerne takke alle spillerne for en forrygende "badmintoneftermiddag", samt takke
forældrene for at hjælpe med at tælle point. Vi vil også gerne takke de frivillige, der hjalp
til bl.a. ved dommerbordet, som var medvirkende til at Horne Mestenskaberne blev godt
afuiklet.

HIF - Badmintonudvalget
Vinder af U9

Guld: Anton Bonde, Sig. Sølv: Signe Haltrup, Sig. Bronze: Noah O'Connor og Ca.
mille Andreasen, Sig

Vinder U11

Guld: Elias Poulsen, Horne. Sølv: MikkelSørensen, Tistrup. Bronze: Marinus
Hvelplund, Tishup(ikke på billedet) og Lasse Jessen, Horne

Vinder U13

Guld: Simon Sørensen, Horne, Sølv: Nathalie Symons, Horne. Bronze: Mads Nis,
sen, Horne

Vinder Ult'U13 double
Guld: Magnus Mortensen og Elias'Poulsen, Horne. Sølv: Nathalie Symons og Si-
mon Sørensen, Home. Bronze: Søren Hansen og Mads Nissen, Horne.

lVinder af herredouble
Guld: Peter Jeppesen og Henrik Jessen. Sølv: Henning Pontoppidan og Thomas
Hansen

TILLYKKE TIL ALLE VINDERNE

,Billeder af alle vindere kan ses på www.horne.varde.dk

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -111.75 24 4tr_33
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HORNES BøNDER BLEV TVANGSUDSKREVET TIL SAND.
FLUGTSBEI(ÆMPELSE I HO OG OKSBY SOGNE

,lndtil midten af 1800{allet var landskabet i de vestjyske egne præget af fygende ind-
llandsklitter, som ødelagde enge og jorder, så nøndeine ikkå kunne ietale landgibe og
kirketiende. (Landgilde er den ydelse, som en fæstebonde årligt skulle betale illlordeje"-
pn for jo! og bygninger. Kirketiende er en tiendedel af bøndernes afgrøde, som skuile
betales tilkirken tilvedligehotd samt underhold til præsten og biskoppen).
Allerede i 1539 udstedte kong Christian den 3 den første af en række forordninger for at
,dæmpe sandflLgten. Der blev gjort mange forsøg, men lige meget hjalp det.
I 1792 udstedte kong christian den z en forordning som påtagde beboerne, dvs. ar-
bejdsmænd og husmænd i klitsognene og nabosognene, - såkaldte "hjælpesogne", at
de uden vederlag skulle deltage i dæmpningsarbejdet i klitterne som tvingsarbeldere for
staten. Blandt "hjælpesognene" hørte Ansager med 20 vogne, Horne med 20 vogne,
Hodde med I vogne, Thorstrup med 14 vogne, ristrup måo to vogne og Øtgod 

-mej

over 30 vogne. Hver vogn med 2 personer, ikke altid karlfolk.
Herom skriver klitfoged Niels Blok Jørgensen om en dags dæmpningsarbejde i Bordrup

: Sande (tidligere Danmarks længste vandreklit) i 1805 bt.a.:

''De længst bortliggende Sogne i Øster Herred har over 5 Mit (35 km ) til Bordrup Sande,
til hvis hjælp de er udskrevne. K. 2% om Natten tørner de gode Sognem ænd ud fra de
lune Alkover (senge), og kommer i Klædernes mange Lag, vækker karlen, for de skat2
Mand med hver Vagn, slupper den varme Mælki srg sammen med nogle Runtenommer,
medens Hestene æder et foder.

så iKavajeme (overtøjet), fat iMadskrinet, der står pakket tilflere Dage med øtdunke og
en Brændevinsbimpel (lille trætønde til brændevin), der alt bæres ud på Arbejdsvognen,
der halder parat under Pofthjaldet (hiald = staldloft). En favnfutd Halm tægges bag i
vognen, hvor Mad og Drikke gemrnes ned, hyllet til med et par sække etter et Dækken.

'Derefter forspændes Heslene og saa afsted ud i den maanekolde Decembernat, igen-
nem et milevidt Øde af sandede vejspor. Lygten er slukket, man hjælper sig med Maa-
nelydset til de ødemarksvanle Sanser. Vognene, hver med 2 personer, ikke altid karlfolk,

' men tallet skulle være der, knirkede ad Nattevejene og samledes efterhaanden, som de
nærmede srg Sandregionen efter ptigt og f/srge/se fra sandflugtskommissæren. Med det
var ikke aadig Skik, man mødtes trevne (modvillig), for Byrden var haard, og man knur-

trede idelig derover. Men at udeblive havde ubehagelige følger, og sandflugfskommis-
særen forstod ikke at lempe og /lsfe I srn sfore Magtfylde. En Atmosfære af trods og had
blandt Bønder og Klihoer luede mod ham overalt i hans Sandflugtsdrsfnkf.

'Hen imod 104 vogne eller derover med dobbelt Mandskab knkkede ved Bliden om
Morgenen frem til sfi//rngsp/adser i det fygende sandhav, som den Dag skulle
behandles. opsynsmænd og Kitfogeder tog imod. Hver vogn fik et Nunmer paaskrevet

'med Kridt. Ordre raabtes til Kuskene: Kør i Havklifteme
efter et Læs Hjelme (helme), kraftige Planter, ikke gammel udgaaet Knas, ikke grave
Helmene op, rykkes skal de og renses, inden de bindes iNeg og /æsses. 22 Tommer
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(55,88 cm.) ska/ Negene være. 60 Neg ska/ Læsset indeholde, og de skal fylde 3 Lag
over Skagleme. Kør så, næste Vogn frem. Der var en stimlen, raaben og banden og
staahej, saa længe det varede. Vognene kørte i Kitteme efter Helme, % til t hel nil. I

Klitterne kom Bimpelen frem. Bønder,lndensogns og udensogns, drak tinanden til, inden
Næveme tog fat i de stride Kitplanter. Det gjorde godt i Halsen, helt ned i en kold Vaa'
genats hjamskhed iMaven at slurke en sfor, kradsende hjemmedistilleret Dram.

Kitbetjentene var over dem: Kom saa i gang, Folkens. Saa, saa bette Kitfoged, kom og
faa Gummeme skyllet, saa gaar det nok saa gelik.

Ved 1l-tiden skulle Helmelæssene være færdige til afgang tilbage til Plantestedet, hvor

de blev afkontrolleret og efterset, om de holdt Maalene, var rykket, som de skulle og

nogenlunde rensede. K. 11 var det efter gammelbondesædvane Middag, og efter Mid-

dag plantedes Helmene efter Betjentenes anvisning i Buske, Riller og Rækker, de 3
maader, Sandflugfskommisæren, Landinspektør Ellung, hidtil havde benyttet. Hver Vogn

plantede sine Helme paa det anvl'sfe Sfed, tdef den ene Persom gravede Huller, og den
anden plantede, og med Foden traadte Sandef til omkring Planten. Ved halv-fire tiden

skulle Plantningen helst være færdig tll af synes, inden Mørket faldt paa"

Ordningen med udskrivning af arbejdskraft fra "hjælpesogne" blev ophævet i 1852.

Bordrup Sande er i dag et rekreativt område med bl.a. gå og løberuter samt ruter til
mountainbike.

KIRKETIDER

Søndag 20.03.16 kl. 10,30

Tondag 24.03.16 k|.09,00 skærtorsdag
Fredag 25.03.16 kl. 10.30 langfredag

Søndag 27.03.16 k|.09.00 påskedag

Mandag 28.03.16 lngen 2, påskedag

Søndag 03.04.16 kl. 14.00

Søndag 10.04.16 kl. 09.00 Lars Bom Nielsen

Søndag 17.04.16 kl. 09.00
Fredag 22.04,16 kl. 10.30 bededag
Søndag 24.04.16 lngen

Søndag 01.05.16 k|.10.00 konfirmation
Tomdag 05.05.16 k|.09.00 Kr. himmelfartsdag
Søndag 08.05.16 kl. 10.30
Søndag 15.05.16 kl.09.00 pinsedag

Mandag 16,05,16 kl, 10.30 2. pinsedag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig tlf, 7526 4055i

Home Kirke - gmver Kristen Krog tlf. 5223 0085

Kirkeværge Peder Enemark tlf. 2288 4197

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



AKTIVITETSKALENDER 201 6
marts 18.03.2016 Whiskyaften. Home ldrætspark

19.03.2016 Gymnastikopvisning
22.03.2016 Generalforsamling. Home ldrætspark
27.03-
28-03.2016 Døgnfluen.4H

lapril 01 .04.2016 Ansøgningsfrist Fonden til forskønnelse af Home sogn

03.04.2016 lndsamling.KræftensBekæmpelse
03.04.2016 Kirkekaffeogmenighedsmøde
12.04.2016 Generalforsamling. Familie & Fritid

13.04.2016 Forårsrengøring. Sogneforeningen
13.04.2016 Sangaften på Hornelund. Homelunds Venner
18.04.2016 Generalforsamling. HomelundsVenner
26.04.2016 lnfomøde på Horne Kro. Dagli'Brugsen
29,04.2016 Plantemarked i Ølgod, Havekredsen

maj 11,05.2016 Cementstøbning.Havekredsen
25.05-2016 Aftenudflugt/havebesøg i Asp og Bjalderup. Havekredsen

juni 02.06.2016 Aftenudflugtlhavebesøg. Havekredsen

23,06.2016 Sankt Hans i Vikingelunden, Spejdeme og Sogneforeningen
juli uge 27 Spejderlejr i Centerlejr Assenbæk
aug, Uge 31 Madskole. 4H

02.08.2016 AftenudflugUhavebesøg Solveig og Sven Bruun. Havekredsen
20.08.2016 Torvedag

sept. 01.09.2016 Lysfest i Ølgod, Havekredsen
10.09.2016 Havens dag hos Friis' Planteskole. Havekredsen
10.09.2016 4H dyrskue
13.09.2016 Orienteringsmødeom menighedsrådsvalg

24.09,2016 Høstfest
27.09.2015 Svampetur. Havekredsen

okt. 08.10,2016 Arsmøde 4H

29.10.2016 Halloween.4H
nov. 04.11-

05.1 1.2016 Aktivnat. 4H

09.11,2016 Juledemonstration Glasgården, Ølgod. Havekredsen
23.11.2016 Julehygge i Home, Havekrcdsen

dec. 02.12.2416 Julefest.4H
18.12.2016 Juleoptog.Sogneforeningen

febr. 43.02.2017 Generalforsamling,HomeJagtforening

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, t\t.7522 0367, homeposten@bbsyd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, t|f.7526 0074
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75223838
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Anders K Jensen
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Lån til din nye bil fra:

5,L5 % i rente
4,4. iAOP
Kig og hør mere!

'Låneeksempel:
\-Jdoelaling rninimurn 40 06. Hovedstol kr. 208.310. vdriabel renlesats p.t.3.15 9o p.a.. årl,g ellektiv rente p.t. 3. rBZ ouo.

løbetid 84 mdr., mdi. ydelse kr. 2.765,76. Samlet kreditbeløb 200.000 kr., ÅOP 4,4 % og etableringsomkostningef*
kr.8.310.

'' Soecifikation al etabreringsomkoslninger: Stiftelsesprovision. dokumentgebyr samt oprettelse al ejerpanlebrev i alt
kr.2.bOO(normatpris: oprettelsesget)yt2o/oat2OB.310kr.=kr.4.166.dohumentgebvrkr. t.OO0.etabie,ingaiejerpan
tebrev kr. /50, i alt ka 5.9161.

Tinglysningsaigiitpåejerpanlebrev{1,506af 208.310+Kr. 1.660) kr.4.860.Panthaveroek'arationtors.k.inltkr.9b0.

Særiige vilkår: Krav om kaskoforsikring. Tilbud på husstandens forsikringer hos Købstædernes Forsikring via Andels,
kassen. Gnets lØbetid afhænger a{ bilens alder, Helkunde i Andelskassen. Renten faslsættes i forhold til stØrrelsen
af.udbetalirg. Billån 2016 er gældende indtil videre. Andelskassen forbeholder sig ret tii at stoppe iiibuddet uden
yderligere varsel.

/lAndetskassen
Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde
Ielefon 87 99 56 70 www.anoelskassen.dk

Andelskassen * en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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