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Søndag den 1. maj 2016 var der konfirmation i Horne Kirke.

Alle konfirmander siger tak for opmærksomheden.

1. rk. f,v.:Josephine Kobberholm, Marie Hansen, Simon Staugaard Linding, Emma

Blåholm, Nathali Symons.
2, rk. f,v,: Pastor Finn Pedersen, Lasse Møller Nielsen, Martin Juul Andersen, Si-
mon Lykke Sørensen, Lasse Schougaard Pedersen, Kasper Uhre Mortensen,
Thomas Andreas Jeppesen, Mathies Sebastian Kristoffersen, Jari Blok, Simon
Nielsen, Jacob Haubjerg Madsen.

Midt i bladet, de blå sider, Horne ldrætsforenings program for sportsugen

=ffi 
irltyL-a !lr*!!!

Foto: Benedikte Hessellund
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HORNE KIRKE

Guds$enesten på Homelund er flyttet til kirken. Alle interesserede er velkomne

onsdag, den 8. juni kl. 14.00

Bagefter serveres der kaffe på Homelund. Kom og vær med til nogle gode timer.

Hvis der er andre end beboeme på Homelund, som ønsker hjælp til at komme til kirken,

kan man ringe til Else Jochumsen, tlf. 2990 1407 eller Svend Bruun, tlf. 8171 4366 -

senest dagen før.
Finn Pedersen Hornelunds Venner.

.
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Vi vil rigtig geme have flere hjælpere til at holde toilettet i Vikingelunden pænt r.tnii€
Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med fra tid til anden, så kan du skrive dig på

sedlen i toiletbygningen eller henvende dig til Aksel Hansen på tlf, 2986 0294 eller på

mail aksel. hansen0S@qmail.dk

SANKT HANS AFTEN
i Vikingelunden

Sankt Hans aften den 23. juni sørger Spejdeme og Home Sogneforening for, at grillen

er tændt i bål-hytten i Vikingelunden fra kl. 19.00.

Du skal selv medbringe mad, drikkevarer og service.

Pandekager kan bages på små bå|.

Ca. kl. 20.30 tændes det store bå|, hvorefter der holdes båltale.

Alle er velkommen.
Horne Soqneforeni

NE JAGTFORENING

9/6-16: Flugtskydning, træningsaften iØlgod kl. 18 - 21. Afgang fra Horne stadion kl,
17:45.

r16/6.16: Flugtskydning, pokalskydning i Ølgod, fra kl, 18 - 21. Afgang fra Home Stadion
kl. 17:45.

20/8-16: Torvedag.

sæt kryds i kalenderen, det kan være, vi får brug for hjælp til at sælge fisk om fredagen.
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4H - TUR TIL KøBENHAVN 1tIr
Vi har en udflugt i 4H den 18. juni til DR byen og Bakken, Hvis vi ikke får bussen fuld
(50 personer) er der mulighed for at købe de resterende pladser.

Henvendelse til Jette Poulsen, mail impoulsen@bbsvd.dk eller tlf. 2481 8463.
Pris 300 kr.

Home 4H

4H PROGRAM +1Ir
18. juni Udflugt til KBH, kl. 07.00 tit kt.20 00 I N.,#@
Uge 31 MADSKOLE fra den 1. titden 5. (8-12-årige) I (åiffi= t
20. august TORVEDAG l- t<-=/

HAVEKREDSEN

Aftenudflugt til Horne
Onsdag den 25. maj2016 kl. 18.30,

Vi besøger 2 flotte haver - først Metha og Jørgen Søndergaard Andersen, Ølgodvej

131, Asp,6800 Varde. Herefter Tove og Niels Sørensen, Sdr. Bjalderupvej 8,6870
Ølgod.
Husk aftenskaffen, Pris 40 kr.

Aftenudflugt
Torsdag den 2. juni 2016 kl. 19.00.

Denne aftensudflugt foregår hos Hanne og Per Mikkelsen, Skelhøjvej 7, 6800 Varde.

En stor landbohave med mange siddepladser og mange fine detaljer. Husk aftenskaf-

fen.

Pris 40 kr.

Aftenudflugt Horne

Tir:sdag den 2. august 2016 kl. 18.30.

Vi besøger Solveig og Svend Bruun. Solveig er kendt som Pottekone og laver mi-

lebrændte oldtidskar og jydepotter. Unika bålbrændt lertøj skabt i samspil mellem natur

og håndværk. Hvidt Lertøj med hestehalehårs krøllede leg på den gloende, glittede

overflade - en brændingsmetode brugt af de gamle indianere, Adressen er Gl, Landevej

58, 6800 Varde.

Husk aftenskaffen, Pds 40 kr.

Torvedag på Horne Torv
den 20. auoust kl. 9.00 - 13.00 - Havekredsen deltaqer med en stand
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HJEMMEKAMPE VETERANER

HORNE IDRÆTSFORENING HAR F ... SWIPP

Home ldrætsforening har tilsluttet sig den nye modeme verden, når det drejer sig om

overførsler til Home lF.

Der vil stadig blive aflevereUudsendt FIK-kort til kontingenter m.v., som naturligvis fort-

sat geme må benyftes, da det er den nemmeste måde for Home 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 tiltiden via swipp end

ingen eller for sendt betalt via FlK.

Når Præmiespiludvalget under Home lF tilefteråret igen skal ud at sælge præmiespil-

kort vil der være mulighed for at benytte Home ldrætsforenings swipp, så I behøver ikke

længere at ligge inde med kontanter til betaling af præmiespilkort, når sælgeme kom-

merforbi,

SWIPP TIL HORNE IDRÆTSFORENING KAN FORETAGES TIL MOBIL 41837887

Dato Kt. Kamp
30. mai 19.00 Home - Ribe

6. iuni 19.00 Home - Esbierq lF92

20. iuni 19.00 Home - Tiæreborq

ANDELSKASSEN ER HOVEDSPONSOR FOR HORNE IF

Home ldrætsforening vil geme informere om, at Andelskassen fortsat er vores hoved-
sponsor, og at vi som forening sæfter stor pris på det gode samarbejde, vi har med
Andelskasse.
Hele foråret vil på Home Stadion kunne se vores serie 4 fodboldhener spille med trøjer

af Andelskassen.

KROKET

Vi starter en ny kroket sæson og vi vil geme se nogle nye spiliere.

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.
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HORNE PENSIONISTFORENING - UDFLUGT 27. JUNI 2016
Turen går tilJulemærkehjemmet Fjordmark og til Christiansfeld

Kl. 08.00 afgang fra Horne Kirke
Efter ankomsten tiljulemærkehjemmet Fjordmark i Kollund får vi kaffe, og forstander
Vibeke Sørensen fortæller om arbejdet med bømene, som har det til fælles, at de bor i

region Syddanmark og alle har "ondt i livet". Bagefter vil bømene vise rundt på jule-
mærkehjemmet i små grupper.

Vi nyder madpakken i det fri inden vi kører til Christiansfeld, hvor vi får en guidet rund-
tur. Guiden kører med til Skamlingsbanken, hvor vi nyder eftermiddagskaffen.
Turen afsluftes med aftensmad på Home Kro.

Pris 400 kr. v/40 personer

Deltagerbetaling dækker buskørsel, kaffe og rundstykker på Fjordmark, madpakke,
eftermiddagskaffe og guide i Christiansfeld og Skamlingsbanken samt aftensmad på

Home Kro.

Tilmelding senest 18. junitil:
Ellen Damsqård. tlf. 7526 0663 eller Erik Sørensen, tlf. 7526 0215

Sonqtil*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.
Mobil

Karl Brian

25209096 21820340
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HORNELUNDS VENNER - GENERALFORSAMLING

Svend Bruun aflagde formandsberetning, og Grethe Ladefoged aflagde regnskab, som
så fint ud.

Der kom 2 ny medlemmer i bestyrelsen, Dagmar Kristiansen og Frede Holm.

På valq var. Viggo Arhus, Marie Nielsen, Lis Hansen og Kirsten Plauborg,
Viggo Arhus og Marie Nielsen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen ser således ud nu:

Formand: Svend Bruun

Næstformand: Else Jochumsen
Kasserer: Grethe Ladefoged
Sekretær: Kirsten Plauborg

Øvrige medlemmer er: Lis Hansen, Anne Marie Anthonsen, Dagmar Kristiansen og

Frede Holm.
Hornelunds Venner

HORNELUNDS VENNER

Homelunds Venner vil holde åbent hus på Homelund - dato følger i næste nr. af Hor-
neposten,

Er der spørgsmål til en lejlighed på Homelund kan man henvende sig til:
Marianne, som er leder på Homelund på telefon 2034 3698, formanden for Homelunds
Venner, Svend Bruun tlf. 7526 0365, Dagmar Kristiansen tlf. 4043 0385 eller Frede
Holm tlf' 2023 4103' 

Hornerunds Venner

TNDSAMLTNG KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE @
Søndag den 3, april havde Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling
Der blev i Home indsamlet 12.147 kr.
I området Gl. Varde kommune blev der indsamlet 141.861 kr.

Tak for alle bidrag. Tak til indsamleme, Home Skole for lån af lokaler og til Dagli' Brug-
sen. Tak for rundstykket med tilbehør,

Bessie og Kurt Aggeboe

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

TLf:2122 0647
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HORNE GYMNASTIK OG FITNESS INFORMERER +e
Nu er de fleste hold afsluftet for sæson 2015116, dog er der stadig et par spinningshold
i gang,

vi vil geme benytte lejligheden til at takke for medlemmemes opbakning på holdene og
i fitnesslokalet. Vi vil også ønske de af vore medlemmer, der har vundet præmier tillyk-
ke og vi kan samtidig meddele, at vi samler fremmødeboner for juni, juli og august og
trækker lod primo september.

Vi er klai igen til september. Se opslag på www.horne-varde.dk, skærmen ved brugsen
og tavlen i hallen. Vi arbejder også på at få en Facebookside.

Sæt x i kalenderen søndag den 11. september, hvor vi holder åben fitness.
Denne dag kan I også blive oprettet individuelt eller på hold og vi laver helt
sikkert et godt tilbud.

De fleste hold vil forsæfte som hidtil, men der vil nok også være lidt ændringer.
Yoga-holdet fortsætter om tinsdagen, men rykker i mødelokalet i hallen.

Vi håber at få instruktører til alle bømeholdene, men i skrivende stund mangler vi nogle
voksne instruktører til
Funky Kids, der er piger og drenge fra børnehaveklasse til 2. klasse. Vi mangler
også tilvores forældre/barn hold.
Så er der nogen der sidder og tænker, at det lige er en opgave, som er noget for mig,
så henvend jer snarest muligt til en af nedennævnte i Home Gymnastik og Fitness'
bestyrelse. Nu vi er i gang, så mangler vl også ef bestyrelsesmedlem.
Lene Jensen
Berit Gram

Hanne Burkarl

Trine Gram

40254977 mail:lenebrianhansen@omail.com
21226801
2094 0469
5127 5798

Skal man køhe, ændre eller slufte medlemskab i frfness er def også ovenstående
kontahoplysninger, da vi ikke har fast konbrtid henover sommeren.

Vi glæder os til at se nuværende og nye medlemmer igen til september.
Rigtig god sommer tiljer alle.

HGF

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9. VARDE

TLF. 75 22 14 14
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TORVEDAG I HORNE

Lørdag den 20. august

Det er en dag, hvor alle foreninger, fonetningsdrivende og institutioner har en helt spe-

ciel chance for at gøre lidt reklame for deres område, Og vi vil geme opfordre alle til at

sætte deres eget særpræg på Torvedagen, og dermed være med til at gøre den ekstra

festlig.

Vi vil også geme opfordre bøm i alle aldre til at ha' en stand, hvor der vil være mulig-

hed for at sælge lidt af det gamle legetøj

Kom og vær med til at gøre Home synlig, både for gamle Home borgere, for tilflyftere

og ikke mindst for kommende borgere.

Vi mødes kl. 9.00 - midt på gaden - til kaffe, rundstykker og morgensang.

Får en sludder med gamle og nye venner,

Herefter kan der handles i alle bodeme.

For at bestille en stadeplads kan du kontakte Lise Mogensen og Niels Brask Jen-

sen på tfi.næ0278
Torvedagsnøgler sælges fra 1. august

PRISEN FOR SÆRLIG INDSATS

I Home uddeles "Prisen for særlig indsats" til en person, som på den ene eller andet

måde har gjort en forskel i sognet. Det er HIF og HlP, der uddeler pokalen for en særlig

indsats. Det er ikke hvert år, prisen uddeles, men når der har været en anledning på

baggrund af en sædig indsats. Emneme - kadidateme til prismodtagelse - indstilles fra

de andre foreninger, Herefter vurderes kandidateme. Hvis der er mere end ån kandidat,

foretages der et begrundet valg på et formandsmøde, hvorefter det bliver besluttet,

HVEM, der skal modtage prisen. Der lægges nu op til, at ALLE er velkomne til at indstil-

le personer, som de mener har ydet en særlig indsats for sognet.

Det er ønsket at der til fremtidige prisuddelinger nedsættes et udvalg, bestående af de

fire seneste modtagere af prisen. Det er så dette udvalg, som træffer afgørelse om,

hvem der er modtager af prisen. Når der så træder et nyt medlem ind i udvalget, glider

det længst siddende medlem ud af udvalget.

Prisen for særlig indsats ovenækkes fremover i forbindelse med afvikling af Torveda-

gen i august måned.

Hvis der er spørgsmål til prisen, f.eks. hvad der menes med en særlig indsats, kan

henvendelse rettes til Sigurd Møller på21721526 eller Søren Dahl på 2488 5863.
Med venlio hilsen lrene Prvds Bennetsen
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FAM|L|E&FR!T|D (Ø.\
Der blev holdt generalforsamling i Familie&Fritid den 12. april, \| ry
Karen Margrethe Madsen og Ruth Jensen var på valg, og begge blev genvalgt. -Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Mamse Pontoppidan
Næstformand: Karen Margrethe Madsen
Kasserer: Ruth Jensen

Sekretær: Else Jochumsen
Medlem: Dagmar Kristiansen
Henriefte Nielsen leder fortsat Aftenskolen.

Familie & Fritid

VIKINGESTIEN

Slåningen af Vikingestien vil ftemover blive reduceret. Det er ikke muligt at køre d'ed
klippere på stien langs bækkene, Det er for fugtigt, og kreatureme træder bunden op,
så man ikke kan bunde. Fremover vil der blive klippet fra Rensningsanlægget op over
Habrehøj til udsigtspladsen over dådyrfarmen videre til indhegningen, hvor der drejes
op til Vikingelunden.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke er velkommen til at færdes på Vikingestien
langs bækkene helt om til Homelund, men fremover vil stien ikke være klippet.

God sommer!

Keld Jochumsen

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Den 25. -27.maj: Tredagesturtil Djursland og Århus. Tilmelding til Kristen og Jens
Thorhauge 7524 1152 / 4055 9152 senest den 25. marts
Onsdag den 17. august skal vi besøge TV-Syd i Kolding. Bus fra Torvet i Ølgod kl.
16.15. Rundvisning i studie, redigeringslokaler, nyhedsredaktion og vi ser aftenens ud-
sendelse. Pause undervejs, hvor bestyrelsen har lidt mad med. Kaffe på TV-Syd. Pris
200 kr. Tilmelding til Kirsten og Jens Thorhauge 7524 1152/ 4055 9152 senest 17. juli.

Nøne A116 1 - 6870 ølgod -ff.75 24 4F-33
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INFO.MøDE I DAGLI'BRUGSEN PA HORNE KRO
Tirsdag den 26. april 2016

Der var igen i år stor tilslutning til infomødet i Brugsen, som har været en god tradition,

siden vi blev en del af Nr,Nebel Brugsforening. I år var vi kun 6 fra Home, som deltog i

foreningens generalforsamling.

Martin fortalte og viste powerpoint under kaffen om sidste års gang i Brugsen. Vi kom

igen i år ud med et flot og positivt resultat, til foreningen, som også Horne og særdeles

Martin fik STOR ROS for ved generalforsamlingen, Nettoresultatet blev på 280.000 kr.

mod et minus i 2013 på -357.000 kr. Altså en fremgang på 637.000 kr. på to år, det er da

virkelig noget at være stolt af.

STOR ROS til Martin og hans personale. Martin takkede medlemmeme/kunderne som

var mødt op ca. 80, for uden deres handel kunne resultatet jo ikke være så flot. TAK til
KUNDERNE for jeres loyalitet over for Brugsen, - det er stadig en nødvendighed for at

have en dagligvarebutik i byen.

Personalesituationen blev også vendt under mødet, Søren Dinesen bliver den nye elev,

da Jasmine går på barsel. Mange unge er jo ansat, nogle over 18 år, for bl.a. at kunne

lukke og flere under 18 år også. Nogle holder til sommer for at rejse eller læse, men nye

er ansat.

Keld Jochumsen uddelte 
nrose/' til uddeleren, pensonalet og butiksrådet. Han fremhæ-

vede det altid smilende og hjælpsomme personale, man altid møder i Brugsen, som gør

man kun bliver i godt humør af at handle i Brugsen. Det udløste stort bifald fra publikum.

Herefter var der vinsmagning ved Klaus Pr0fer fra Jysk Vinskole. Han var rigtig god til at

fortælle om diverse vine (hvidvine, rødvine og champagne). Vi fik også flere tips under-

vejs, bl.a. hvordan man åbner en champagne med sabel. Martin havde lavet bestillings-

sedler med gode rabatter i aftenens anledning, hvilket mange gjorde brug af.

Tak for en rigtig god aften, tak til medlemmerne fodi I møder så talstærkt op'

Vi$ige fremtidige datoer:
Fredag den 3. juni: Landsdækkende "Kom og smag på Brugsen'(mere info følger i bu'

tikken)
Lørdag den 2O.august: Vi deltager på Torvedagen.

Fredag den 26, august Arets grill-arrangement på p-pladsen (mere info følger)

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

COOP oizza or. stk

10 kr.

30 % rabat
15 kr.

26kr.

7,95 kr.

12kr.

\
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Dagli'Brugsen Horne

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

FÆLLESSPISNING PA HORNE KRO I SAMARBEJDE MELLEM
HORNE AFTENSKOLE OG HTS UNGDOMSSPILLER.

Onsdag den 9. marts dannede Horne Kro rammer for en rigtig hyggelig aften med fæL
lesspisning - 183 penson havde købe billetter til anangementet,
Det var Home aftensskoles "madlavning for mænd" som stod i køkkenet i samarbejde
med Kinsten og havde lavet den LÆKRE mad som alle de fremmødte kunne nyde,
HTS's (Home-Tistrup-Sig) U12+13 ungdomspiller+forældre stod for servering, salg i

baren/kaffeboden og oprydningen.

Home Aftenskole og HTS ungdom vil geme sige stor TAK til alle de fremmødte - der
skal lyde en SPECIELT STOR TAK fra HTS ungdom til både Home Aftenskole og til
Home Kro, fordi de måtte være en del af anangementet og derved fik en STOR del af
overskuddet til deres fodbold tur til Holland i pinsen.

Du ringer direkte...
I Skjern Bank har du en fast rådgiver, som
du ringer direkte til, når du har behov for
det, Hvis du kunne tænke dig at prøve det,
så kontakt mig!

Anette Foss Kristensen

Ttf.9682 16si

12 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



Stiftet 20. april 1903

Sportsuge i Horne
5. juni : LL. juni 20L6, uge 23

Sportsuge 2016 - uge 23
Så skal vi igen ha' samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi
glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores
arrangementer, som de foregående år.

Grillen vil være tændt i Sørens Corner flere gange i løbet af ugen. Se planen nedenfor.

Der kan købes pølser/brød og kyllingespyd m/salat og i teltet kan der købes toast og

meget andet.

lgen i år kan der betales med dankort.
Teltet vil være opvarmet hele ugen. Sdr. Malle Maskinstation har sponseret diesel.

Der vil hele ugen være to hoppepuder til fri afbenyttelse. En for større børn og ån for de

mindre børn. Det er dog på EGET ANSVAR at benyfte hoppepudeme.

Flagene vil vaje hver dag i sportsugen ved de fire indfaldsveje til Horne - en stor tak til
de frivillige, der har påtaget sig dette arbejde.

Se også : wrrwhorne-varde.d k

ffi
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Søndag den 5. juni

Kt.9.30

Kt.9.30
Kr.10
Kt.10.30
Kt.14.30

Baren

Sørens Corner
Tombolaen

Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker, som
kan købes af Horne Hallens Cafeteria.
Skattejagt. køb afflag
U-8 plger
Gadefodbold - frl entrå
Rafletu

Kt. 10.00- 18.00
Kt. 11.00 - 18.00
Kt. 10.00 - 18.00

SKATTEJAGT
lgennem dagen kan man købe et flag i baren, hvorefter man placerer flaget.
Pris for flag: 20 kr. i

GADEFODBOLD
Eorne

Tornrerlforretning
Som en mangeårig tradition skyder vi sportsugen i gang med gadefodbold. Kom og støt
op om denne dejlige familietradition, enten som aktiv udøver eller heppende tilskuer.
Horne Tømrerforretning har sponseret 4 gavekurve til 1.- 2.- 3.- og 4.pladsen, derud-
over vil årets vinder af gadefodbolden få en ekstra præmie, som først afsløres på dagen.

TOMBOLA
Vi har modtaget rigtig mange dejlige og flotte sponsorgaver, som du har mulighed for at
komme i besiddelse af, ved køb af lodder i tombolaen.Vi vil geme benytte lejligheden til
at takke for alle bidnag - store som små. Alle sponsorerne kan ses på opslag i teltet. Det
er fantastisk at møde den store velvilje, der er til at støtte sporten i Horne.

Du kan købe 2 lodder itombolaen for 10 kr,, S lodder for 20 kr. og lS lodder for 50 kr.

t%,

BAI-ANCE r KROP OG S!,EL
Zoneterapibehandling, Kranio Sakral terapi, muskelmassage, behandling af muskel/
sportsskader og Reiki Healing.
TrDsBEsrrluruc pÅ TLF. NR. 23233l-a4

v/ Gunhild Lauridsen, Mælkeveien 5, Hornet 68OO Varde.

danmark! R AB
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Mandag den 6. juni

Kl,18.00
Kt.19.00
Kt.20.00

U-14/15 piger, HIS - Ølgod
Veteran, Horne - øBllF 92

RAFLETURNERING
Vi rafler poker og der vil ligge spilleregler på bordene,

Ca. 1 time før vi starter tumeringen, vil det være muligt at varme lidt op.

Startgebyr er 30 kr., og der vil selvfølgelig være flotte præmier til de 4 bedste og en

vandrepokal til årets rafl ekonge/dronning.

SKOMAGER TURNERING
En begivenhed vi har valgt at bringe tilbage efter et par års pause. Alle er velkommen,

lige meget om man er rutineret eller amatør i denne form for billard. Der vil selvfølgelig

være folk, som geme fortæller regler osv. hvis man har brug for det,

BøRNEDAG
Hjemmeværnet og 4H vil være på pladsen, hvor de vil lave spændende aktiviteter.

Derudover kommer Ole Pontoppidan forbi, for at lave ballondyr og spille lidt på guitaren.

GENERATIONSDAG
Dagplejen, bømehaven og deres bedsteforældre, samt ældrecentret Hornelunds beboe-

re mødes til en hyggelig formiddag med fællessang og forskellige lege.

Tak til Anita Richardy for at hjælpe med at arranger dette.

Baren Kl. 18.00 -22.00
SørensComer Kl. 18.00-21.00
Tombolaen Kl. 18.00 - 20.00

Tirsdag den 7. juni

Kl. 14.00 -22.00 - lngen udskænkning af alkoholiske drikke
Sørens Corner Kl, 18.00-21.00
Tombolaen Kl. 14.00 - 20,00

$tøt $porten i Horne 15



Onsdag den 8. juni

Kl. 17.30 -18.00 Udlevering af bestilte billetter
Kl. 18,00 Grillmenu - sidste frist for tilmeldinq mandao den f . iuni
Kt. 19.30 - 20.30 med Finn

GRILLAFTEN
En populær og afslappet aften for hele familien, hvor du kan få en grillmenu til små pen-
ge. Vi har jo desværre kun plads og lov til at have 200 personer i teltet, så derfor gælder
først-til-mølle princippet.

Hans Kristian Guldager vil tilberede en helstegt pattegris på grillen, og Horne hallens
cafeteria vil levere tilbehøret.
Husk selv at medbringe service.

Du kan allerede nu tilmelde dig på soortsuqe@qmail.com eller på tavlen i teltet senest
mandag den 6. juni.
Pris for voksne - 200 kr. / bøm 7-13 år -75 kr. I Børn 0-6 år - gratis.
Billetter betales ved indgangen fra kl. 17.30

FOREDRAG AF FINN NøRBYGMRD

Finn Nørbygaard er bedst kendt for sine mange succeser
på shovutumeer, flemsynsreklamer, TV-shows og mange-
årige samarbejde med Jacob Haugaard.
Hans foredrag er underholdende, tankevækkende og ffldt
med brugbar indsigt og seriøse budskaber, som publikum

ikke kan undgå at tage med hjem.

Baren Kl. 17.30 - 24.00

Sørens Comer Lukket
Tombolaen K|.20.00 -22.00

I0. I-lorrre. 6800 Varde

Åbningstid:
Mandag - fredag I 2.00-l 8.00
Lørdag l0-14
Åbent for arrangementer efter
afrale Tlf. 3049 2368. mail
qsjafa'|]].]grl]llt-!]!-t5-'d]\
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Torsdag den 9. juni

Kt.18.00
Kt.19.00
Kt.19.30

Fodbold U-10 drenge
FlFAl6 turnering
Banko lhallen

FIFA16 TURNERING
Et helt nyt indslag i sportsugen, hvor man kan få håneretten i FlFA16, Derudover vil der

selvfølgelig være en lille præmie tilvinderen.
Pris for deltagelse: 20 kr.

Tilmelding sker på sports@gmail.com, eller på opslagstavlen i sportsugen senest
tirsdag den 7. juni.

Baren Kl. 17.00 -24.00
Sørens Comer Kl. 17.00 - 20.00

Tombolaen Kl. 17.00 - 19.30

7w
Home - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugåns dage fra

Støt sporten i Horne 17



Fredag den 10. juni

Baren

Sørens Comer
Tombolaen

Kr. 12.00 -24.00
Kr. 15.00 - 21.00
Lukket (hvis der skulle være flere lodder tilbage kan de købes i

SPONSORLøB
Vi har dannet I hold fra hele Home Sogn, der skal kæmpe om at blive året vinder åf

, Andelskassestafetten.
Stafetten vil bestå af en cyklist, en løber og en bolddribler, der skal fordeles mellem en
mand, en kvinde og et bam på max 14 år. Hvem der gør hvad, bestemmer holdet selv,
ligesom det også er tilladt at komme udklædt. Holdene kan vælge en ekstra person, en
form for holdkaptajn, der bl.a. kan stå for indsamling af sponsorater (Navnene i paren-

tes). De fleste hjem i Home Sogn vil i tiden op til sportsugen få besøg af ån af disse
personer og give dig mulighed for at støtte sporten i Homq med et sponsorat og samti-
digt få mulighed for at vinde nedenstående præmier.

Mette Thøstesen vil fonsøge at guide os igennem kampen.

Danske Andelskassers Bank har sponseret følgende:
Der trækkes lod om 3 * 500 kr. blandt alle, der har sponseret med min. 100 kr.

Deltageme af stafetten vil også modtage en lille erkendtlighed.

Holdene er:
Home By - Øsl Jørgen Jelling og Majbrit Kristensen.
Home By-Yest Bo Lindblad.
Home Syd: Kjeld Pctersen.
Home Vest Niels Age Kristensen.
Home Øst Søren Dahl.
Home Nord - Bjenemose: Sigurd Møller.
Home Nord - Nanna Seested.
Home Nord - Malle: Lene Hvolbæk Nissen.

Navnene på deltagerne vil kunne ses på Hornes hjemmeside, under sportsugen
efterhånden som vi finder dem.

Andelskassen
- Snnuttrn kon rl ntt're
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Lørdag den 11. juni

Kr.11.30
Kt.11.30
Kt.13.00
Kt.,l5.00
Kt.17.30
Kr.18,00
Kl.2{.00
Kt.02.00

Byvandring med Keld Jochumsen
Fodbold - U-13 drenge, HTS - Vorbasse/Heinsvig
Fodbold - serie 4, HTS - Ølgod
Argangsfodbold
Kassen åbner til festafrenen
Festaften - sldste frist for tilmeldinq onsdaq den 8. iuni
Hang Loose spiller op

slufter

BWANDRING
Keld Jochumsen vil guide os rundt i Home By og fortælle os om dens historie.

ÅnonnesroDBoLD
Årgangsfodbold er gadefodbold for ca. 30 årgange. En dyst, der startede i 2014 og som,

vi håber, kan blive en ny tradition til Home sportsuge mange år fremover. Her kan gamle

skolekammerater mødes til en dyst og hyggeligt samværtilfestaftenen.

TELTFESTEN
Entrå til festaftenen inkl. en fonet og en hovedret er kr. 200,- Maden leveres af Horne
Kro som buffet.

Entrå uden spisning er 100 kr,

Musikken leveres af "Hang Loosen.

Tilmelding på sportsuoe@qmail.com eller på tavlen i teltet i uge 23,

Onsdag den 8. juni er sidste frist for tilmelding. Medbring selv service.

Vi håber, at anangementeme vil tiltrække jeres opmærksomhed, så vi kan få en festlig
uge med masser af grin, samvær og fællesskab i Home. '

lHar I spørgsmål eller andet kan I skrive til os på: sportsuge@gmail.com.

Sportsugeudvalget Søren Thomsen, Klaus Henneberg, Kansten Harck,

Thomas Brink og Jonas Riber"

Baren Kl. 10.00 - 02.00

Sørens Comer Kl. 14.00 - 16,00 og Kl, 01.00 - 02.00

Tombolaen Lukket

Støt sporten i Horne
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TøJBUTIKKEN BRUUN HAR SKIFTET EJER Enurmrn
IOG HEDDER NU BRUHN

Den .1. marts overtog Helle Spicker tøjbutikken Bruun efier Lise og Henning Bruun.

Helle Spicker har fået indrettet en lække butik. Hun fortæller, at hun kører fonetningen

videre med henetøj, dametøj, sko, arbejdstøj og profilbeklædning. Eneste ændring er
navneskiftet.

Så skal der fomyelse til i garderoben til sommeren, så kig ind til Helle i hendes nye butik.

Helle har som ung arbejdet på Home Kro i køkkenet og i krostuen hos Margit og Hen-

ning. Senest har hun været ansat ved Letbæk Plast.

Rigmor og Nle/s Bruun startede butik med hene- og drengetøjiTistrup i 1958. Under-

vejs er butikken flyftet og udvidet med sko i 1972 og dametøii2000.
Llse og Henning Bruun har været med i butikken i hhv. 40 og 42 år. De oveftog bttikken
helt i 1995.

Lise og Henning siger, at de har haft mange gode år med mange deilige kunder, og at

de er glade for at Helle har overtaget og fører forretningen videre.

Tak til Lise og Henning for mange års samarbejde og held og lykke til Helle.

HORNEPOSTEN lægges på rnttet samme dag som bladet udkommer
på Homes hjemmeside: www.home-varde.dk

og Sognearkivets hjemmeside: www.homesoonearkiv.dk

Red.

' srøT voRE ANNoNGøRER - DE srøTTER os

Red.

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, t11,7522 0367, homeposten@bbsyd.dk
Erling Jensen, Højvangen 10 A, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0074
l-eif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 7526 0527 eller 2461 5550
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522 3838

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

Nr.348
Stof senest lørdag den 1O. sep. Omdeles senest den 24" sep.
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HORNE SOGNEARKIV

Arkivets åbningstider: 1. og 3. tirsdag i hver mdr. fra kl. 15 - 17
Og man er altid velkommen til at aftale en tid for et besøg.
Når vi får jer på besøg, vil vi vise jer, hvad Arkivet har, og er der specielle ønsker klarer
vi også dem.

Arkivet har også en bagtanke med jeres besøg, som går ud på at fortælle jer, hvor
vigtig det er, hvad I kan bidrager med til Home Sogns Historie.

I år har vi allerede haft flere små grupper på besøg, og fælles for dem er den gode
stemning.

Så tøv ikke, snak sammen nogle stykker og få en tid med Arkivet,
Home Sognearkiv har allerede mange ting at fremvise på diverse hjemmesider.
Her kan man guide sig rundt i herlighedeme gennem Arkivets Hjemmeside.
www.homesoonearkiv.dk, hvor der er mange 100 billeder og historier, både nutidige, og
gamle fortællinger.
Arkivarbejde er spændende, for. i dag er historie i morgen.
Horne Sognearkiv Hornelund 27 1. sal. Kontakt på tlf. 24 61 55 50

Home Soqnearkiv

W;;ff5"ffi.rr' t"ffiWffiÅ .,m |iffiJ* .f.${UtrCs' "}l#}l'$ffii fffiffiW

Her ses Ull fodbolddrenge i deres helt nye trøjesæt, sponseret af STB byg. Vi
takker for det fine sponsorat.

HTS ungdomsudvalget fodbold
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HU NDELORT VAR KATTELORT

Som hundeejer i Home gennem pogle år, er jeg rigtig ked af at blive kaldt for "Natursvin"

og hængt ud for at være ligeglad lmed hunde høm-hømmer.

Jeg bor lige over for sandkassen ved skolen/SFO6n, og har første gang til gode med at
se en hundeejer stå og lade sin hund skide (undskyld udtrykket), i sandkassen,

Jeg vil geme understrege, at jeg er helt på det rene med, at det er noget svineri, hvis

hundeejere lader hundens efterladenskaber ligge, Det er rigtig klamt, når nogle lader det

ligge. Jeg har igennem de sidste uger taget billeder af de såkaldte hundelorte og kan

med billeder dokumentere at hunde ikke, som det fremgår af billedeme, dækker sit "lort"

itil på denne måde, og ved at blotlægge vidunderet er det nemt at konstatere, der er tale

om KATTEGRISERI,
Da det er ferde gang der bliver skrevet i Home Posten om os hundeejere, synes jeg

ligesom vi må sige stop for at blive anklaget for at lade vores hunde gøre i sandkassen.

Jeg kunne ønske Sogneforeningen ville slå et slag for kattene, som de har gjort for hun-
dene. Og opfordre katteejere til at holde deres kæledyr hjemme, så de ikke skaber dår-
ligt rygte om hundeejere. lfølge Loven om Mark og Vej Fred, lov nr. 107 Kapitel 1. $ 1:

Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.

lsær bemærkes det, at der rundt om kirken opholder sig rigtig mange katte, mig bekendt
er det også et stort problem på kirkegården, med kattelort.

Jeg vil geme opfordre skolenlSFOån og andre til, at hvis ens søn/datter går tur med
vovsen og ikke får samlet op efter sig, at rette henvendelse direkte til mig/andre hunde-
ejere om, hvis vores bøm ikke får det samlet op, så rykker vi selvfølgelig ud for at fieme
det, og samtidig kan bømene lære, hvordan man gebærder sig. Hvis det er dem.

Mvh. Niels Tradsborg

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

På Horne Kro - er maden altid go'

G oilc s e ls kab $m de lokale r.

Hyggelig kronte og hrohwe.
Vi lcverer også nad ud af huset

W ses hiken Kircten & Kurt
TtG 7526,0/019
E<nail:@

UDLEJNING AF KANOER 1r
Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM - Spej-
deme 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, tlf. 23 37 37 56

1F
ibEiderne

v
ib?jderne

Hvem er vi:
Vi er en lille gruppe frivillige, der saelger brugte ting og

sager; hvor salget går ubeskåret til
HORNE SPEJDERNE,

SÅ HAA DU NOGLE BBU6T[ MøBLER-PORCELÆN-KRUKKIR-OLAS.
tFGEI'øJ-LY5 M.M.

sÅ Rrt"rc ENDELTG vt MoDTAGER/HENTER GERNr

Trt THOMAS 23373756 ELLFR Ct.AU5 31340419

vrtR oGSA t,Å tActaooK

HORNE.TISTRUP SPEJDERNES LOPPTMARKED

Vi har åben fra kl 9-12
Hver deh 1, stndåg i måneden fra marts til d€cember

På HindsigwJ 29, Horne, 6800 Varde

Ta' tiibanko i Hornehallen hver torsdag
Kl. 19.00 og støt lokalsamfundet

Eanl<oklubben
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eksisterende og
fremtidige produkter

. lndustrilim ug klæhestoffcr tih " Sp*eial udrriklet lim* i eget
" Træ- ng Møhelindustrien lab*ret*rium.
. Emballnge *g grafisk indu*tri . l(valific*ret teknisk rådgivning.
- Assrmbling

. undsryisning i k*rrekt v*lg *g
hrug af klæbestoffer. -arrPK'=

pKIlHpplyAlSlVr*terb*llevejåSllo$Sff*d{ririslfi+4S7*14*?4il1S+{S?$s4lSSptpki.dktpki@pki.dk

. 50 års erfuring i branehrn.
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GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK
tirsdag den22. marts 2016 kl. 19:30

1. Velkomst og valg,af dirigent, referent og stemmetællere, Dirigent: Sigurd

Møller, referent: lrene Bennetsen, stemmetællere: Keld Jochumsen og Anton

Nielsen

Det er konstateret, at genenalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet den er an-
nonceret i ugeavisen 8. marts 2016.

Formandens beretning v. Søren Dahl
2015 var et år med mange aktiviteter i HlP. Nyt tag, energirenovering, nyt lys

mv. Alle disse ombygninger og store projekter trækker store veksler hos halin-
spektøren. Det er efterhånden flere år, hvor der har været meget aktivitet. Stor
tak til alle de lokale aktører, håndværkere og entreprenører for deres altid posi-

tive indstilling til at bidrage til vores tiltag, Tak også til vores brugere for udvist
tålmodighed under byggerieme. Det er sin sag at have et stort rullestillads stå-

ende midt i hallen når der samtidig skal være aktiviteter samme sted. Det er
dog lykkedes alligevel, ikke mindst grundet den positive indstilling.

Fonetningen HIP er udfordret - ligesom fleæ af de øvrige mindre samfunds
haller. Der er en tendens til, at al opmærksomhed rykker mod Varde, Det nytter

ikke at lade modløshed og negativitet få overtaget. Vi har i oplandsbyeme no-
get at byde på, som ikke er let at stille med i de støne byer, nemlig frivillige, Der

har været afholdt en kursusrække med deltagere fra alle haller i kommunen,

hvor der var deltagere fra alle halleme, IFV undtaget. Det er vigtigt, at HIP fin-

der en niche på lige fod med Outrups gymnastik, således at vi kan sikre fremti-

dige aktiviteter. Fyrtåmet, hermed menes de nye tiltag for Lerpøthallen i Varde,

vil også blive en udfordring for de mindre haller.

'l forbindelse med cykeltiltagene bl.a, cykelskulptureme i Varde kommune blev
det nævnt, at Horne - byens lidenhed til trods - har ikke mindre end 26 for-
eninger. Det vidner om de mange frivillige, samfundet er i stand til at mønstre.

For at få et sted som HIP til at køre er det nødvendigt med en række hjælpere.
Vi har en seniorbande, som slår græsset, vi har Linda og Michael, som vareta-
ger regnskabet, Thorkil og køkkenpigeme, som får stedet til at spille i hverda-
gen, TAK til Jer. Tak til Brian og Leil som har varetaget alle byggeprojekterne,
lrene for tålmodigheden med de ikke altid lige strukturerede besgrelsesmed-
lemmer, til Dreas for arbejdet med gymnastikforeningen, til Christian Andersen
for alt det arbejde han har lagt i bestyrelsen gennem flere år. Tak til Christian
Gram for altid at være villig til at yde en ekstra indsats.

Formandens beretning er godkendt.

Keld Jochumsen takkede formanden for en god beretning, hvor han kom godt
omkring.
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Thorkil fremviste en oversigt over fordeling af haltimer gennem de seneste tre
år.

Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt af Christian Gram. Vl har skiftet revisionsfirma fra
BDO til Deloitte og derved halveret vores revisionsomkostninger. Der er fra
Linda og Michael Albertsen lagt rigtig meget arbejde i regnskabet - en stor tak
for det.

Vi har fået udarbejdet et simplificeret regnskab til brug på generalfor:samlingen.

Dette ligger omdelt på bordene,

Fordeling på hal, stadion og cafeteria:
Hallen giver samlet et lille underskud på ca. 26.000 kr.

Stadion giver et undenkud på ca.16.000 kr,

Cafeteriet giver et overskud på ca. 71.000 kr,

Donationer har givet ca. 26.000 kr., dertil skal lægges bænke svarende til en
værdi på ca. 8.000 kr.

I alt inden abkrivning har vi i 2015 haft et overskud på ca. 55.000 kr.

Efter afskrivning i hht. Varde kommunes bestemmelser ender vi med et under-
skud på ca,181.000 kr.

Der var et par spørgsmål til nogle få af tallene. Disse kunne besvares ved hjælp
fra tallene i årsrapporten. Denne er langt mere kompliceret at gennemskue,
bl.a. fordi vi skal fordele fællesudgifteme i hal - stadion - cafeteria og dertil skal
der fordeles i kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter.
Der var ros fra Anton Nielsen for Pixi-udgaven af regnskabet.

Kurt Burkarl undrede sig over Varde kommunes krav om fordelingsnøgle for
fællesudgifter som strøm, forsikring, rengøringsartikler mv, Denne fordeling er
et krav fra Varde kommune og er gældende for alle foreninger i kommunen. Det
giver anledning til megen undren, at kommunen stiller disse krav, som ikke
kendes fra andre omkringliggende kommuner. Det er stadig frivillige, der vare-
tager kassererposter i foreningeme, men med de krav der stilles fra Varde
kommune, bliver revisionsomkostningeme uforholdsmæssige tunge.
Gennbmgang af balancer pr. 31.12.2015 gav anledning til-spørglmå|, idet An-
ton Nielsen spurgte tilden kortfristede gæld på ialt 1.4 mio. kr. Dette er leve-
randønegninger, som nu er afuiklet og vil være at finde i den langfristede
gældsforpligtigelse f remover.

Regnskabet er godkendt.

Budget 2016 blev gennemgået.

Fordeling på hal, stadion og cafeteria:
Hallen er budgetteret til et overskud på ca. 26.000 kr.

Stadion er budgetteret til et overskud på ca.35.000 kr.

, Forrsætæs .,....,
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Cafeteriet er budgefteret til et overskud på ca. 29.000 kr,

For fællesomkostninger og administration balancerer budgettet. Der er ikke i

budgettet medtaget eventuelle donationer.

Der er endnu et uafklaret spørgsmål omkring moms for stadion. Aftrængig af
hvad vej det hælder, så kan det flytte lidt på budgettet.

Erik Sørensen spurgte til, om det var synligt i energiforbruget, at der var beko-
stet mange midler i energirenovering i form af nyt fyr. Hertil kunne Thorkil sva-
re, at indtil nu var det sv.ært at svare på, der udestår noget finregulering. Men
det kan konstateres, at der er langt bedre indeklima i hallen nu,

Kurt Burkarl spurgte til besparelser på strøm til lys med udskiftning af LED lys i

hallen. Heller ikke dette er lige nu 100 % synligt, men det skyldes sandsynligvis
at genveksling anlægget tager en del strøm. Genveksling bliver lovkrav fra
2017, så havde vi ikke skiftet til LED lys, ville strømregningen vokse i 2017.
Erik Sørensen nævnte, at der er forlydender om, at der fordeles en sum penge
til halleme til energi renoveringer. Søren Dahl kunne oplyse, at for HIP ca. 1

mio. kr,, således at bl.a. vores gæld nedskrives betragteligt. Dette er dog ikke
modtaget på skrift endnu.

Valg til bes$relse og suppleant
På valg er: Christian Gram - modtager genvalg, Niels Andreas Nissen - mod-
tager genvalg, Christian Andensen - modtager ikke genvalg.

Christian Gram og Niels Andreas Nissen er genvalgt. Det henstilles til bestyrel-
sen, at der findes et ekstra medlem, således at bestyrelsen er fuldtallig.

Valg af 2 revisorer
Det er besluttet at Deloitte varetager revisorposten. Der vælges fremover udvi-
det gennemgang frem for revision.

lndkomne forslag
Der er kommet et forslag fra Christian Gram: Kan vi hverve bestyrelsesmed-
lemmer på en anden måde, f.eks. at vores brugere skal pege på en eller to til
bes$relsen.
Der er masser af velvilje til at bidrage til diverse opgaver, men at kommitte sig
til bestyrelsesarbejde i en periode på to år kniber det meget med.
ldeen med rekruttering er for så vidt god, men det er rigtig svært i alle forenin-
ger at få posteme besat. Dertil kan komme dilemmaet omkring "flere kaskette/
hvis man sidder som både lejer og udlejer i en forening.
Der var tilsagn fra de repræsenterede foreninger på HIP's generalforsamling
om at kigge i egne rækker, om der kunne være emner i netværket,

Eventuelt
Det er ønsket, at Generalforsamlingen fremover starter kl. 19:00.
Ros til bestyrelsen for det store arbejde, der er udført i HlP.

7.
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KIRKETIDER MSøndag

Søndag

Lørdag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

22.05.16
29,05.16
04.06.16

05.06.16
12.06.16
19.06.16
26.06,16
03.07.16

lngen
kt.09.00
kr. 10.30
lngen
kt. 10.30

kr. 09.00
lngen
kl.09.00 Lars Bom

flf. 7526 4055
ilf. 5223 0085
ilt.2288 4197

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig
Home Kirke - graver Kristen Krog
Kirkeværge Peder Enemark

TAK TIL ELEVER FRA HORNE SKOLE FOR BESøGET I KIRKEN
INDEN PÅSTC

Tak til 0. - 2. kl. for jeres besøg i kirken og de fine collager, som I lavede med påske-
tema, De har pyntet i kirkens våbenhus til og med påske.

Personalet ved kirken

MENIGHEDSRADSVALG

Den 8. november2016 er der menighedsrådsvalg. tm$*trl
I Home skal vi have 5 nye medlemmer tir menighedsrådet. Karen Thomsen vil geme
fortsætte.
Det har været 4 spændende og lærerige år, synes os, der stopper. Vi kan kun anbefale
menighedsrådgarbejlet så vi håber, at der er nogle i Home sogn, der vil træde ind i
det nye menighedsråd, da vi synes, det er- vlgtigt, at Home sogn har sit eget menig-
hedsråd til at varetage vores kirke og kirkegård.
Tænk over det - mød op til orienteringsmødet den 13. september kl. 19.00 på Horne
kro.
Er du interesseret, eller har du spørgsmål kontakt da valgbestyrelsen, som består at
Bente Pedersen t1j'.2032261V
Karen Thomsen
Bente Dinesen

flt.3117 4743
flf.21787655

Horne

STøTVOREANNOI{CøRER.DESTøTTEROS 29



AKTIVITETSKALENDER 201 6
maj 25.05-2016 AftenudflugVhavebesøg i Asp og Bjalderup. Havekredsen
juni 02.06.2016 AftenudflugVhavebesøg. Havekredsen

05.06-
12,06,2016 Sportsuge
08.06.2016 Guds$eneste. HomelundsVenner
18.06.2016 Udflugt til København. 4H

23.06.2016 Sankt Hans i Vikingelunden, Spejdeme og Sogneforeningen

27.06.2016 Udflugt. HornePensionistforening
juli uge27 Spejderlejr i CenterlejrAssenbæk
aug. Uge 31 Madskole. 4H

02.08.2016 AftenudflugVhavebesøg Solveig og Sven Bruun. Havekredsen

20.08.2016 Torvedag
26.08.2016 Grillarrangement, Dagli'Brugsen

28.08.2016 Friluftsgudstjeneste
sept. 01.09.2016 Lysfest i Ølgod. Havekredsen

10.09.2016 Havens dag hos Friis' Planteskole, Havekredsen

10.09,2016 4H dyrskue
11.09,2016 Åbent fitness. HGF

13.09.2016 Orienteringsmødeommenighedsrådsvalg
21.09,2016 ldræt om dagen starter
24.09.2016 Høstfest
27.09.2015 Svampetur,Havekredsen

okt. 08.10.2016 Årsmøde 4H

12J02016 Sangaften.HomelundsVenner
29.10.2016 Halloween.4H

nov. 04.11-I 05.11.2016 Aktivnat.4H
08.11.2016 Menighedsrådsvalg
09.11.2016 Sangaften. HomelundsVenner
09.11.2016 Juledemonstration Glasgården, Ølgod. Havekredsen

23.11,2016 Julehyggei Home, Havekredsen

dec. 02.12.2016 Julefest.4H
14.12.2016 Sangaften.HomelundsVenner
18.12.2016 Juleoptog. Sogneforeningen

febr. 03.02.2017 Generalforsamling.HomeJagtforening

NTTTrcE UNKS

www.horne-varde.dk Hornes officielle hiemmeside

$/ww.home-tistrulsk.deme.dk Skolesammenslutningen Horne * Tistrup

www.homesoonearkiv.dk Home Sognearkivs officielle hiemmeside

www.issuu.com/arkiv Home Sognearkiv. Lokalhistoriske Publikationer

arkivalier os billeder fra danske
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Ølgodvej 148, Bounum,6870 øLGOD
Ttf.75 26 0l 55

SDN.MtrttE A'S
Entrcprenø & tllasHnstation
Trf.zs 26 01 63
Fax. 75 26 05 63ilENi

d5åit-isF
Sdr. Mallevej 15 . Horne .6800 Varde .www.sdr-malle.dk

effi Eoa,,xE t*tlauøty'tted,
JOHN BORG I{ANSEII
HORNE . 6800 vAf,oE . TLF: t5 26 00 gl
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sKo. D.AMETø' . HERRITø'

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig

FETERI
Horne

Mødelokaler op tit ca. 100 pers.

ldræts Park

Stig. Øgodvei 33. Home.6800Vorde

Telefon T5 26 02 30

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

Boliglån til førstegangskøbere fra

4,45 %
Skal du købe din første bolig?
Lige nu har vi et ekstra godt tilbud til førstegangskøbere, så du kan få boliglån til dit nye hus,

fritidshus eller din nye ejerlejlighed fra kun 4,45 o/o* i rente.

Kontakt Andelskassen, så fortæller vi mere om dine muligheder.

*Låneeksempel:

Hovedstol kr.210.826, variabel rentesats p.1."4,45ak p.a., årlig effektiv rente p.t. 4,525 %, løbetid 20 år, mdl. ydelse
kr 1326,27 . Samlet kreditbelØb kr. 200.000, AOP 5,2 % og etableringsomkostninger*. kr. 10.826.

..Specifikation af etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision (2a/a d kr.210,826) kr. 4.216, dokumentgebyr kr. 1 .000,
etablenng af ejerpantebrev kr. 750, tinglysningsafgift på ejerpantebrev (1,5 % af 210.000 + kr 1.660) kr 4860, i alt
samlede etableringsomkostninger på kr. 10.826. Forudsætter at eventuelt foranstående pnoritet er hos Tolalkredit
samt almindefi g kredjtvurdering.

AAndelskassen

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde
lblefon 87 99 56 70 . wwwandelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A,/S

)

- Sammen kan vi


