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verdensholdet i gymnastik med Kasper overgaard har rejst i syd- og Mellemame-
rika, USA Asien og Afrika.
I april måned er holdet hjemme i Danmarlg hvor det giver en række opvisninger.
Til maj fortsætter holdet med en Europa-turne for at slutte med en afskedsopvis-
ning til Landsstævnet i Haderslev.
Læs Kaspers spændende brev om turen sendt fra lndien.
Billede: lguazu-vandfaldene på grænsen mellem Brasilien og Argentina

KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Den 2. april 2006 var'der indsamling tilfordelfor Kræftens Bekæmpelse. I Horne var der

mødl2l indsamlere op, og der blev i alt indsamlet 10,928 kr.

Tak til indsamlere og til Horne Skole, som stillede lokaler til rådighed og sponserede

rundstykker og kaffe til indsamlerne,

Bessie Aggeboe
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I år har vivalgt at starte kl. 19,00 fra hallens p-plads.

Vicykler: Mandag den 1. maj

Mandag den 8. maj

Mandag den 15. maj

Mandag den22.maj
Mandag den 29. maj

Startkort kan købes fra kl. 18.45.

Vel mødt til Tour de Pedal 2006.

BONUS OG MOTION

Dette er FDBs tema i forbindelse med bonusudbetalingen, da 2006 står i sundhedens
tegn.

Dette markerer vi mandag den 1, maj, hvor cykerturen slutter på Dagli, Brugsens p-plads,
hvor lodhækningen vil foregå.
Dagli' Brugsen vil denne aften servere 1 sportsbolle samt 1 øl eller vand efter eget valg til
alle, der har været med på cykel-turen,
så det kunne være sjovt, hvis vi blev rigtig mange. Det ville være et skønt syn.

Hilsen Tour de Pedal-udvalget
Gudrun, Kirsten, lngeborg og Else Marie,
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TouR DE PEDAL I HoRNE 
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øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 25. april
Eftermiddagstur til Esbjerg, hvor vi ser Agro Ferm (tidligere Ølgod), drikker kaffe i Mu-
sikhuset og kører en tur på Esbjerg Havn med guide,

Onsdag den 24. maj

Eftermiddagstur til Fromsseier plantage (mellem Hejnsvig og Vorbasse, Aktiviteter, skov-
brug, træforædling, pyntegrønt, dyrehave, landskabspleje.

Vi kører en tur på 17 km i plantagen og drikker kaffe undervejs,
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HIF INFORMERER

Aflever dine brugte printpatroner og støt

ldrætsforeningen...

I stedet for at smide de brugte printpatroner i affaldspanden,

så tag dem med i hallen og drop dem i kassen ifoyeren.

Alle slags Patroner kan bruges'

Efter aftale med blækfirmaet Print-tech, kan vi få op til 25 kr' pr. stk.

.DERFOR,

Hilsen HIF

TENNIS

Frosten er af jorden, og vi håber, at tennissæsonen snart kan gå i gang. Alle, der har

spillet tennis i sidste sæson og som stadig har en nøgle til tennisbanen, vil automatisk få

tilsendt et girokort. Hvis man ikke længere ønsker at spille tennis, afleverer man nøglen

til Else Marie i Horne Hallens cafeteria eller tilAnne Mette Jensen,

Vi vil gerne opfordre ALLE, der benytter sig af tennisbanen til at melde sig til i cafeteriet

eller ved at ringe til Anne Mette Jensen.

Når man først har betalt kontingentet, kan man benytte tennisbanen lige præcis, når man

har tid og lyst.

Kontingenter:Voksne 170 kr' Børn 70 kr' 
Tennisudvarget

ffi

SINI'tsE}I(i I øMMEHHANUEL g,LUUU

Nørre A1161 - 6870 Ølgod-Tlt.7524M39
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SPORTSUGEN 2006

Mandag den 5. juni Gadefodbold

Skattejagt

Rafleturnering

Tirsdag den 6. juni pokalkamp Horne - Tistrup

Onsdag den 7. juni Helstegt pattegris

Børneteater spiller BØLLE BOB

Torsdag den 8. juni Børnedag med masser af gratis aktiviteter
2 klovne. Ballonprofessor Bobbel og Den store trylle_
kunstner og hans håbløse kanin

Fredag den 9. juni Cykling

Diskotek kl. 22,n - 01.00

Lørdag den 10. juni Fæilesspisning og fest i tertet med cuRly FLowERs
Menuerne fa hallen og kroen er endnu ikke fasflagt.
Men de kan ses på wwwhorne-varde,dh
(Vi håber, at rigtig mange vil komme og hygge sig med
os)

Søndag den 11. juni Oprydning

TUSSEYNGEL

sportsugeudvalget vil gerne takke Henriette for det kæmpe store arbejde med mode_

$owet gå-på-mod og hendes gode humør, som fik tussen til at yngle. Ligeledes skal
der lyde en stor takt til Linda.

Sportsugeudvalget

Snral,uK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25 . 6862 Tistrup . Tlf . 75 29 90 26 . sydbank.dk
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Serie 57i
Dato oq tid Hiemmehold Udehold

21-04-06 18:45 Home lF Nr.Nebel/Bork

27-04-06 19:00 Vorbasse B Home lF

05{S0619:15 Home lF Varde lF

14-05-06 18:00 Aqerbæk SF Home lF

19-05{619:00 Home lF Ølood lF

26-05-06 19:00 Alslev B 1 Home lF

TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5 EW

DANS - HORNE IF ??????

I 2005 nk vi en del henvendelser om opstart af dans i Horne lF. Vi er ganske lidt i gang

med at overyeje, hvordan det skal foregå, hvordan vi skal gribe det an, hvis og ikke

mindst hvor stor er interessen egentlig for dans.

Vi tænker det må være en vinteraktivitet, startende i efteråret 2006, hvis...

Der er ingen i den siddende hovedbestyrelse i Horne lF der har ret meget forstand på

dans og hvordan det skal foregå, men det håber vi I har og vil hjælpe med at arrangere,

så derfor

TILBAGEMELD venligst til undertegnede - såfremt I er interesseret i, at vi skal arbejde

videre, og I vil deltage, og meget gerne skal vi også have et par eller to til at hjælpe med

at arrangere det - uden jeres hjælp, tror jeg ikke, det bliver til noget.

Jeg vil gerne høre tilbage i løbet af marts-april 2006.

Horne I F v/Dora Harck, harck@post1 1 .tele.dk, Xt. 7 5-26047 2

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Bankoklubben

Serie 104:
Dato oq tid Hiemmehold LJdehold

22-04-06 Varde lF 4 (udoåetl Home lF

28-04-06 19:00 Home lF Ouhuo B

0&05-0613:30 Aoerbæk SF Home lF

11-05-06 19:15 Home lF Varde lF 1

19-05-06 19:00 Lunde B Home lF

25-05-06 10:30 Home lF Kvono lF
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{9-24

HUr:,.ttallen
FRA 5. KLASSE

W wi'-H*i AA.rd"lrk .r"r,

Så er udvalget omkring FED FREDAG igen klar til at åbne Oø"ne i Horne Hallen for en
masse unge mennesker.

Vi forsøger at sammensætte et program med lidt af det kendte og et par nye tiltag. på
den åbne plads bag ved hallen vil I få mulighed for at prøur rn kraitprøvemaskine, i

hallen vil der være frisør og selvfølgelig en masse aktivitet. Computerne er bestilt, og der
bliver mulighed for at synge ved karaokeanlægget. I cafeteriet bliver der ud over de
sædvanlige slushice, slik og chips også mulighed for at købe pommes frites og toast-
brød.

Dette og meget mere tilbyder vi dig,

hvis du går i 5. klasse og opefter og har tid den 2. juni mellem kl. 19 og 24.

Det koster kun 40 kr.

Se yderligere program i næste nr. af Horne posten.

FED FREDAG udvalget:

Lisbeth og Jørgen Lund Pedersen, Bente og Lars christensen, Ulla og Thorkil Lindvig

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 7



VARDE KOMMUNALE MUSIKSKOLES
FORARSKONCERT

PA HORNE SKOLE - GYMNASTIKSALEN

oNsDAG DEN 17. MA, 2006 KL. 19.00

De lokale musikskoleelever og skolens kor vil sammen med Mats Rudklint fremføre

3ffi:$:ffi:itaser et rytrnisk orkester fra Varde i arransementet, lt 1{f
Musikskolens venner sælger kaffe, sodavand og brød i pausen. 

VNAleervelkomne' *o 
n.nrJensen

SKOLEBESTYRELSEN HORNE SKOLE

Tirsdag den. 21. marts blev den nye skolebestyrelse på Horne Skole konstitueret.

Skolebestyrelsen ser således ud :

Anette Plauborg Schmidt.

Næstformand: Carsten Søndergaard,

Medlem: Anton Peder Nielsen.

Medlem: Ulla Lindvig.

Stedfortræder: Anita Richardy.

Byrådsrepr: Dorte Schori.

Medarbejderrep: llseAggerholmSørensen.
Medarbejdenep: Ane Frydendahl.

Elevrep: Louise Nielsen.

Elevrep: Lasse Gram.

Skoleinspektør: Kjeld Mathiasen.

Viceinspektør: Anette Nielsen.

Afd. Leder SFO: Merete Bonnen Jensen.

Vi glæder os meget til de mange nye og formentlig spændende opgaver/udfordringer,

den næste periode vil bringe, og samtidig vil vi rette en stor tak til den afgåede skolebe-

styrelse for jeres store indsats.

Skolebestyrelsen Horne Skole,
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HORNE 4H

2814 Første besøg (aftenbesøg)

5/5 Fisketur i Bækhuse kl. 1&21 (se annonce) - husk tilmeldinq senest 7. april
19rS Døgnfluen - Ølgodffistrup arrangerer - invitation følger

HORNE 4H

y',rets tour - ta' med på skinnecykler - vi mødes ved cyklerne på

Houstrupvei i Nr. Nebel k|.9.30 den 17.juni 2006

Før vi slutter kl. 17.30 skal vi køre en skøn tur på skinnecyklerne igennem skove og
klitter med stop i bl.a. Nymindegab.
På tilbagevejen gør vi holdt ved en speciel grillhytte i skoven, her skal vi naturligvis grille
og hygge m.m.

Du skalselv medbringe en skovturskurv, men vigiver rundstykkerne.
Pris for ikke-medlemmer 50 kr.
Husk tilmelding senest den 5. maj 2006 til Jette poulsen, flf, Z526 0356

HORNE 4H PA GLAT IS - MEN KUN FOR EN AFTEN

Fredag den 10. marts deltog vi i 4H's arangement i skøjtehallen i Esbjerg.
Vi var en del børn og voksne, der vovede os ud i denne udfordring. For nogle gik det så
godt ,at man skulle tro, de var født med skøjter på.

Andre havde bewær nok med at holde hovedet op og benene nedad. Det var som
Bambipå glat is.

En enkelt brugte sågar hele aftenen på at overbevise os andre om, at de skøjter hun
havde købt på torvedagen, var blevet for små i løbet af vinteren, Hun påstod, at hun ved
købet kunne have tykke sokker på i dem, men denne aften kunne end ikke en barnefod
str. 36 være i dem. om det var bevidst, at de forkerte skøjter var taget med, lader vi stå i

det uvisse. Men vi morede os nu over del
Efter 1llz times høj aktivitet, sad vi bænket wedende med røde kinder og ømme ben og
fik kakao, kaffe og brød,

Tak til 4H for en rigtig god aften. Vi gør det gerne igen.

Hilsen familien Schmidt
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SPEJDER FOR EN DAG

Mandag den2T.marts aftroldt spejderne'spejder for en dag'fra kl. 14 - 16. Alle børn i

Horne Skoles børnehave klasse - 3, klasse var inviteret og ca. 55 børn deltog.

Alle deltagere blev delt i 6 hold, som skulle rundt på 6 spejderposter. De fik afprøvet

deres kasteevner ved at skyde til måls med bolde. Der blev spillet fodbold, hvor holddel-

tagerne hoppede rundt i sække. Hovedet og kroppen blev brugt i forskellige lege' Der

blev snakket og aforøvet førstehjælp. Høje tårne blev bygget i Lego (- de bygges i rafter,

når man bliver lidt ældre). Hukommelsen og samarbejdet blev afprøvet i en huskekims.

Da posterne var løst, var det tid til at lave snobrød over bå|, og jeg tror, der'er frere, der

er glade for, at de ikke skal lave mad over bål hver dag, for det er lidt wært at undgå at

få et sort snobrød, når man lukker øjne pgå, røgen.

Alle havde dog held med atfå et godt stykke kage, for de var bagt i forvejen, og safte-

vandet og kaffen fejlede heller ikke noget

Dem, der har fået lyst til at snuso mere til spejderarbejdet, er meget velkommen til at

prøve at komme til nogle møder. Nedenfor kan du se programmet for de næste møder.

Hvis du ønsker yderligere information så kontakt enhedslederne: Bæver: Hanne Burkarl

tlf. 7526 0469 eller Ulve: Anne Grethe Holgaard tlf. 7526 0419

Bæver: Bh. kl. og 1. kl. llar normalt møde mandage fra kl. 16:3G18:00

Bæverprogram: 10+1714 Fripga.påske
2A4 Gå tur på Vikingestien

2914 Overnatning i HYtten

115 Fri

8/5 Spejder færdigheder

Ulve: 2. og 3. kl. Har normalt møde mandage fra kl' 18:3O20:00

Ulveprogram: 10+1714 Fripga. påske

2U4 Byløb

115 10 minutterstårn på Knuds Plads

&5 Tur til Malle Plantage
SPejderne/Kathrine

ENHHf,IGIEIg
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02 ll, Fax: 75 26 03 96
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LOPPEMARKED

Til støtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe

Den første søndag i hver måned afholder'LOPPERNE" loppemarked på Hindsig-
vej 29 i Horne fra k|.9.00 - 12.00.

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej.
Priserne snakker vi om.

TNDSAML|NG AF LoPPER 
V/

Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af - nej, ring hellere til ,L;i;-
peudvalgef og lad dem kigge på sagerne.

'Loppeudvalgef beståraf: HansGuldager 75260501
Karsten Sørensen T5260079
LarsPedersen 75260381
ThomasSønderskov 15260527
PoulH. Guldager T5260192
Claus Holgaard 15260419

GAMMELT JERN LøRDAG DEN 6. MAJ 
^[sn%

lgen i år samles der gammelt jern, men som noget nyt er det Myretuen, der samler ind,-
da de mangler penge tilderes pilehytter.

Det kommer til at foregå som sidste år - man ringer på følgende ilf. nr. og det bliver af-
hentet.

Jens Karlsen ilt.75260292
Hans Jepsen tlf.7526O4g2
Gert Jensen 11t.7526 0024

Gert JensenÆorvedagsudvalget

IIorne l(ro G o de s e ls kab s/ m o de lok øtle r.

Hyggelig krostue og krohave.

W leyetll_oÅs_4_7yp{ryd a-f h4sa!,

På Horne Kro - er nurlen altid go'

Vi ses hilsen Kirsten & Kufl
nrE 75260,019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk
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GYMNASTIKAFSLUTNING 2006

Lørdag den 18. marts var Horne Hallen igen rammen om vores årlige

opvisning. Det blev som tidligere en rigtig god aften.

Det er hver gang en fornøjelse at se alle holdene yde deres bedste.

Børnene stråler som små sole, Det er en fornøjelse at se de mindre børn, som første

gang skal på gulvet.

Vi glæder os over at både damerne og mændene, som træner i Tistrup, vil komme til

Horne denne aften, da vi ellers ikke havde nogen voksenhold.

Gæsteholdet var som sidste år områdets Juniortræningshold. Vi havde 9 lokale unge

mennesker med. Vi har aldrig prøvet at have så mange med tidligere, og de leverede en

sprudlende opvisning som afslutning på denne aften.

Som sædvanlig får alle vore leder sn gave udover'lønneno for vinterens arbejde.

Til jul fik de allerede at vide, hvad gaven ville indeholde, da vi ville beslaglægge noget af

dagen den 22. april, hvor vi skal til Kolding, for at spise på Jensens Bøfhus og derefter

overyære Verdensholdets opvisning i Kolding Hallen. Vi håber, at vi får lejlighed til at

hilse på Kasper Overgaard, som vi til efteråret skal have til Horne for at vise billeder og

fortælle om oplevelsen med at rejse med Verdensholdet. (Se dato senere i Horne Po-

sten)

Vi takker alle for den store opbakning til den årlige gymnastkopvisning og ser ftem til

næste sæson' 
HGF/Lene Jensen

-""#--
gymnastik-

CAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbeth Stig.
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mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk

srøT voRE ANNoNcøRER - DE srøTTER os 1s



PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS 2006

Lørdag 6. maj. Ølgod Havekreds,

Åbent hus arrangement ved Land og Fritid, lndustrivej 11, Ølgod. Her vil der være plan-

tesælgere og andre kræmmere. Land og Fritid har også mange ting til billige penge til

haven denne dag. Se annonce i Ølgod ugeblad.

Iirsdag 18. maj kl. 19.00. Horne Havekreds.

Aflenudflugt til Grethe og Villy Pedersen, Bramming,

Afgang fta khken i Horne kl. 19.00.

Husk kaffe og kage,

Tirsdag 23. maj. Ølgod Havekreds

Aftenudflugt til Hanne og Asger Lund Haugegårdvej 9, Tistrup.

En spændende have med mange spændende planter,

Lørdag 27. maj kl. 10.00 -1 6.00

Regionsarrangement.

Plantemarked på dyrskuepladsen i Herning, Det er gratis at være på pladsen og i tilfælde

af dårligt vejr holdes markedet i en af staldene.

Yderligere information v. Hans Juul Hansen, tlf. 9713 6045.

Tirsdag 6. juni. Tistrup Havekreds.

Aftenudflugt, Se annonce i Ølgod ugeblad,

Søndag 11.juni.
Regionsudfl ugt til Mariager

Fællesarrangement for samtlige kredse i regionen

Vi skal besøge 3 spændende haver. Vi spiser vores medbragte mad et smukt sted.

Medbring selv madkurv og eftermiddagskaffe. Bussen samler op i Ringkøbing, Ølgod og

Herning. Pris: 225 kr., som dækker bus, kaffe og rundstykker samt alle entreer. Få ende-

ligt program tilsendt eller se på vor hjemmeside www,haveselskab.dk/horne

Onsdag 2. august kl. 19.00. Horne havekreds.

Aftentur tilVestrnedia i den gamle kirke på Østervold iVarde'

Niels Henrik lversen fortæller om kirkens historie og om dens forvandling til et moderne

mediehus. Afgang fra kirken i Horne kl. 19.00'

Aftenkaffe og hyggeligt samvær på Varde ldrætscenter.

Tilmelding på tlf. 7526 0239 senest den 31. juli

Tirsdag 8. august. Tistrup Havekreds.

Aftentur til Kristian Kristensen på Olling Søvej Skovlund.

Afgang fra Torvet iTistrup kl. 19,00.
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Søndag 13. august. Udflugt til Holstebro.

Fælles udflugt arrangeret at Ølgod Havekreds

Turen går til Holstebro-egnen med afslutning på Lundhede planteskole.

Få endeligt program tilsendt eller se mere på vor hjemmeside

www.haveselskab.dk/horne eller se annonce i Ølgod ugeblad,

Lørdag 19. august. Tishup Havekreds er på Torvet i Tistrup.

Tirsdag 29. august. Ølgod havekreds.

Aftenudflugt til 2 haver i Ølgod, Vi besøger Lene og Ole Jensen samt Agnethe og Ole

Jensen. Se annonce i Ølgod Ugeblad,

Lørdag 9. september. Ølgod Havekreds.

Havens dag - Ølgod Havekreds er på Friis Planteskole.

Lørdag 30. september kl. 1000 -1400.

Regionsarrangement,

Plantemarked i Tambours Have, Bredmosevej 21 ved Karlsgårde Sø. På plantemarke-
det kan du købe og sælge rodfæstede planter, snakke med andre planteinteresserede,

eller du kan gå en tur i parkanlægget. Madkurv kan medbringes, Der kan købes kaffe,
kage , øl og vand i kiosken. Alle er velkomne til at tage planter med til salg og bytte,

Fri entre til plantemarked, drivhus og kiosk. Entre til parkanlæg. Yderligere information

Knud Andersen, tlf, 7513 tl873,

Onsdag 25. oktober kl. 19.30.

Regionsarrangement i Ølgod Kulturhus.

Emne: lderige haver.

Lysbilledforedrag ved Sonja og Jørn Dannesboe, Med eksempler fra forskellige havety-

per i Danmark og Sydsverige videregives ideer og gode råd fra havefolk, som gennem

mange år har haft havearbejde som deres kæreste hobby. Af havetyper kan nævnes

den vildprægede have, den sirlige have, stenhaven, staudehaven, skovhaven, haven

med surbundsplanter, den ruminddelte have og den japansk inspirerede have, Jørn

Dannesboe er en glad fortæller og plantemand fra Slangerup på Sjælland, Han er forfat-

ter til bøgerne: lderige haver; Stenbedet og Skov- og surbundsbedet.

Entre 40 kr. inkl, kaffe.

Tilmelding senest den 20. oktober til lngrid Lauridsen, tlf. 9715 4229 eller Knud Ander-

sen, tlf. 7513 4873

Uge 46. Ølgod Havekreds kl. 19.30.

Juledemonstration i Kulturhuset,

Entre 20.- 30 kr, Husk brød til kaffen. Se annonce i Ølgod Ugeblad,

Forlsærtes .._....
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Lørdag 18. november kl. 14.00. Horne Havekreds

Juledåmonstration i Hornehallen v. Lene Jensen fra Lenes Blomster i Ølgod.

Entre inkl. kaffebord.

Tirsdag 28. november. Tistrup Havekreds.

Juledemonstration iAulaen i Tistrup skole, Se annonce i Ølgod Ugeblad.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FAMILIE & FRITID,

HoRNE DEN2e. MARTS 
@Formandens beretning v. Mona B. Nielsen:

Efter at det med lidt vanskeligheder lykkedes at få samlet en ny bestyrelse på 5 med-

lemmer blev vi, støttet af medlemmernes tilkendegivelser, enige om at køre Familie &

Fritid videre'på lavt blus'med kun få anangementer.

- Og for at kunne drive aftenskole skalder stå en forening bag.

Til Torvedagen den 20. august stod vivanen tro for at lave kaffe og smøre rundstykker til

det store fælles morgenbord.

Vi forsøgte os med at udskrive en konkurrence for at få flere medlemmer, Der var lod-

trækning om 4 flotte gevinster blandt de, der købte medlemskort. Det gav desværre ikke

så mange medlemmer, som vi havde håbet (der er pt. 43 medlemmer),

Den 12, oktober var vi på besøg hos pottemager Nicole Bunger i Agerbæk. Arrangemen-

tet var et hængeparti fra året før,hvor besøget trods god tilslutning blev aflyst pga. sne-

storm.

Det var en spændende aften, hvor Nicole fortalte om sin uddannelse og viste sine ting

frem.

Hendes værksted og butik er bestemt et besøg værd (jeg var ikke med den aften, men

tog senere til hendes julemarked).

Bagefter var der kaffe på Caf6en i Agerbæk.

12 deltog,

I november havde vi arrangeret 2 vinsmagningsaftenø med spisning i Sillasens Hus i

Varde: Der var 2 prisniveauer, så man kunne vælge, hvad der passede bedst.

Desværre måtte vi aflyse pga. dårlig tilslutning. - Ærgerligt, da det er et meget hyggeligt

hus og nogle rigtig gode arrangementer Jacob Justesen holder, Sillasens Hus rummer

en butik med mange spændende vine, speciel te og delikatesser samt en ca-

fd/restaurant. Det kan varmt anbefales!
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I februar skulle vi have haft en mad-inspirationsaften med kok Johnny Nissen. Det var
planen, at det skulle have været en odemonstrationo, som viofte har haft i F&F men med

meget anderledes mad med brug af nye spændende råvarer.

Arrangementet blev aflyst, da Johnny meldte fra.

Den 14. marts var der afslutning for aftenskolen med en meget flot udstilling på Horne

Kro, hvor der var fin underholdning med Horne Skoles Kor og Mats Rudklint.

+
1 I augusUseptember har vi planlagt en familietur, Det bliver en sensommertur til en grill-
'1 hytte i Kærgård Klitplantage,

f,

Som det fremgår, har det været meget sparsomt med arrangementer i sæsonen

2005/2006. Det er ikke gået helt, som vi havde håbet i bestyrelsen. Til næste sæson

håber vi at kunne'skrue lidt mere op for blussef igen!

Valg til bestyrelsen:
lnge Marie Søndergård og Grethe Ditlevsen modtog ikke genvalg.

Karen Margrethe Harck blev genvalgt, og nyvalgt til bestyrelsen blev Anne Marie Hansen

og Ruth Jensen.

Oda Overgaard blev valgt til suppleant og Dorthe Nørgård Bejder genvalgt til revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig den 20. april.

Familie & Fritid, Horne / Mona Bonde Nielsen.

Transport i vest - så er vi bedst!

AIt i transport udføres med:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetransport

r Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsf irmaet

SV. AA. JENSENAI
6. 6852 B

75 25 83 17
752591 17

I

I

rå,

I

1

t
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HOBNE IDRÆTSPARK - BERETNING FOR 2(}(l5

nrngerne.

Der er kommet nye yderdøre i gang til cafeteria og omklædningsrum.
lndvendig i Hallen er der opsat en balkon, og der er projektorer i hver ende af Hallen til
brug ved stævner og banko. Bankospillerne nyder forhåbentlig også godt af det støjfilter,

der er monteret i ventilationsanlægget.

Udvendigt er lysmasterne gennemgået fta jordhøjde og til lysarmatur, De er nu i sikker-
hedsmæssigt topform. Defte kan også ses på vort regnskab.
Vor maskinpark koster også mange penge - nogle maskiner står da også for en kom-
mende udskiftning,

Vor økonomi har det ikke ret godt, som det kan ses af regnskabet, Hjælpen er heldigvis
ikke så langt væk, Det kommer Eva ind på senere ved regnskabsfremlæggelsen.

Med den gode og engagerede daglige ledelse af idrætsparken med Thorkil og Cafeteriet
med Else Marie, Lisbeth og deres hjælpere kan bestyrelsen for idrætsparken sidde roligt.
cafeteriet har oparbejdet et godt ry, og dette er ikke sket uden en rigtig flot indsats af
Else Marie og Lisbeth. Arrangementer som receptioner, juletræsfester, foredrag og ikke
at forglemme bankoklubbens medlemmer gives en flot service fra cafeteriets medarbej-
dere.

Der arbejdes med en ændringfforbedring af vort køkken - vi afuenter i spænding resulta-
tet.

Bestyrelsen følger stadig op på reklamekunderne og kontakter leverandører til idræts-
parken for tegning af nye reklameskilte.
Sidste års nedsættelse af udvalg til fremme af aktiviteterne i Horne Hallen arbejder vide-
re på opgaverne. Det er stadig bestyrelsens mål at Horne Hallen skalforblive et aktiv for
foreningslivet her i Horne Sogn,

En af deltagere i dette udvalg er også primus motor i arrangementet Fed fredag, som har
været aftoldt flere gange og vil det også i fremtiden - og med succes for de unge men-
nesker.

HIP er hvert år med på torvedagen og var det også i 2005, med 1600 kr,. i overskud.
Fremtiden for idrætsparken er jo op tilos selv her i Horne.

Vilvi bevare den som den drives i dag eller er der andre muligheder?

Det er noget der skal drøftes, vendes og drejes af den kommende bestyrelse.

Skal der satses på en bredere vifte af tilbud - det vil femgå af den nedsatte gruppe som
arbejder med oplæggene fra vort fællesmøde den 9. februar 2005.

Mange af vore overvejelser vil næsten altid ende med en diskussion om økonomi,
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Tak til:

- Støtteforeningen der hvert år, velvilligt ser på vore ansøgninger - uden jeres indsats var

det betydeligt vanskeligere at drive både foreningsarbejde og idrætsparken her i Horne,

- Sponsorer der støtter os med reklamer eller med direkte støtte til udstyr til glæde for

HIP's brugere.

- Vore ansatte for flot arbejde i cafeteriaet og hjælpere ved bankospillene, gymnastikop-

visninger, osv.
- Frivillige der giver en hånd med på stadion og i Hallen ved de mange arrangementer.

Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde det forløbne år og tak fordi I alle er villige

til at give en hånd med.

På bestyrelsens vegne/Per Jespersgaard

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK 2006

Halinspektøren orienterer:
Efter formandens beretning redegjorde Thorkil Lindvig for årets praktiske gang i HlP,

Dette gjorde han med hjælp af den i år indkøbte projektor. Der blev nævnt de efterhån-

den mange arrangementer i hallen med mere end 100 deltagere, der blev redegjort for

anangementerne ude, samt hvad der var foregået af væsentlige reparationer og vedli-
gehold på anlægget. En oversigt over udlejetimer de sidste 5 år i hallen og timeforbruget

icafeteriet det sidste år blev endvidere tydeliggjort.

Sluttelig blev der nævnt,hvad der er af planlagte opgaver i 2006.

Regnskab og budget:

,Årets nettoresultat blev et minus på 151 .000 kr. hvilket ikke er tilfredsstillende.

BUDGETTET for 2006 udviser et nettoresultat på minus 62.000 kr.

Valg til bestyrelse:

Marius Karkov (ny) valgt for et år, da et medlem er udtrådt før tiden,

Holger Schmidt (ny)

Søren Jensen (ny)

Eva Plauborg

Nieb Åge Kristensen (supp)

De siddende revisorer blev genvalgt,

Spørgsmål og kommentarer:
Formanden for ldrætsforeningen mente, at det i en eller anden form må kunne lade sig

gøre, at man i fællesskab foreningerne imellem, kunne få flere arrangementer til ldræts-

Parken' 
Fortsærtes ....
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Vedr. fremtiden så var der en fælles positiv forhåbning til den fremtidige politik, der hand-
ler om en harmonisering af reglerne for tilskud til de forskellige haller i den kommende
storkommune.

Eventuelt:
Thorkil Lindvig kunne ud fta IFV's regnskab fortælle, at de øvrige haller i kommunen er
kommet ud med et resultat på minus 2-300.000 kr, pr anlæg!

ldrætsforeningen udtrykte stor tilfedshed med HlP, dog har der ikke altid været den
varme iomklædningsrummene, som nogle i HIF behøver.
Antallet af fremmødte til generalforsamlingen kunne have været større, en forhindring til

dette kunne bl.a. skyldes, at der samtidig var et tilwarende møde, blot i Dagli'brugsen.

Ref,: Kurt Burkarl

PA TUR MED VERDENSHOLDET

For lidt over fem måneder siden tog jeg fra Danmark og startede dermed for alvor min
nye hverdag som verdensholdsgymnast. En hverdag langt fta den kendte hjemme i

Danmark, og det har hurtigt vist sig, at der aldrig er to hverdage, som er ens. Den ene
dag ser vi pyramider i Mexico, den næste dag kører vi blandt palmer og store limousiner
i Hollywood. Lige nu er vi på en skole i det sydlige lndien, der har rødder i den danske
folkehøjskole.

Eventyret startede den 8. august, hvor vi begyndte vores 6 uger lange træningslejr. Efter
lange dage med &10 timers træning var det med spændte og ømme kroppe, vi indtog
gulvet i Viborg Stadionhal. Efter en veloverstået mini danmarksturne tog vi afsked med
familie, venner og kæreste, og turen startede nu for alvor.
siden da har vi besøgt Portugal, Brasilien, uruguay, Argentina, Mexico, usA og Viet-
nam' lndtil videre har vi tilbagelagt ca. 21.000 km, fløjet 14 gange, overnattet 57 forskelli-
ge steder, lavet 86 opvisninger og 55 workshops.
Vi har lavet opvisning for mange forskellige mennesker og mange forskellige steder. Vi
har været i et utal af haller dog med meget varierende standard, på græsplæner, i skole-
gårde, kantinen på et alderdomshjem, på cubacabana Beach (Rio de janeiro), på fod-
boldklubben Boca Juniors' træningsbane (Buenos Aires), på tivolipladser, til lægekonfe-
rence på et meget fint hotel og et af de helt store højdepunkter opvisningen på clrque du
Soleil's'Mystere Scene' i Las Vegas.
Vi har lavet opvisning for skrigende skolebørn, tømmermændsramte hotelgæster, iet telt
hvor der var omkring 2500 mænd med langt sort skæg og turban, vi har gået på gulvet
hvor vores egne to buschaufiører næsten var de eneste publikummer og en anden gang
ihalvlegen ien baskehallkamp med 15.000 tilskuere.
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Modtaget som konger og baroner i Sydamerika
Når vi engang imellem har fri fra gymnastikken står den på sightseeing. Vi har set de

mest fantastiske steder og haft nogle rigtig gode oplevelser undervejs på turen. I Brasili-

en blev fritiden ofte brugt på de lækreste strande og i de største bølger, man kan forestil-
le sig, Jesus-statuen i Rio blev selvfølgelig også besøgt, Uruguay viste sig at være en

overraskende positiv overraskelse, hvor vi blev taget imod som konger og baroner, Et

utrolig smukt og gæstfrit land. Vi besøgte et par gårde, hvor det meste af arbejdet foregik
på hesteryg, og et par af os lik prøvet vores cowboy egenskaber af,,, med succes. Vi

har set lguazu Falls i Argentina det mest vandffldte vandfald iverden. Vi blev i speedbå-
de sejlet ind under faldene. Skrigende og grinende sad vi, mens vandet bare fossede
ned over os. I Buenos Aires var vi inde og besøge Boca Juniors, fodboldklubben som
enhver fodbold fan jo ved var klubben, hvor Diego Maradona havde sin storhedstid, og

her er han stadig den store s$erne med egen loge på tilskuenækkerne for evig tid.

JuliMexico
Efter Argentina kom vi til Mexico, Her fik vi et glimt af maya-kulturen da vi besøgte S.ol og

Måne pyramiderne. Mexico var også stedet, hvor vi holdt jul. Det foregik næsten, som

det plejer med and, brune og hvide kartofler, ris a la mande (dog uden kirsebærsovs),

dans om juletræ ow. Selvfølgelig var det en aften, hvor tankerne gik til dem derhjemme,

men omvendt hyggede vi os rigtig meget sammen ivores nye'familie'.

USA med Rocky Mountains, Grand Canyon og besøg i indianeneservat
I USA kørte vi i vans fra Denver, Colorado til Los Angeles, Californien. Undervejs så vi
bl.a. Hoover Dam, som er verdens største dæmning, kendt fra James Bond. Vi var også i

Las Vegas, verdens største forlystelsespark, hvilket vi tydeligt kunne mærke på vores
forbrug, der steg kraftigt. Der er ikke grænser for, hvad pengene blev brugt på der:
shows, leje af Harley Davidsons og sportwogn, koncerter, ru$ebaner og så selvfølgelig
kasinoerne. Vi så også andre sider af USA. Vi har kørt gennem de mest øde ørkenom-
råder, vi har stået på ski i Rocky Mountains og vi har besøgt flere indianerreservater, Et
af højdepunkterne på USA turen var, da vivar i Grand Canyon. Nogen tog den seje tur til

bunden, mens andre valgte at se det hele fia oven i en helikopter.

Vietnam var al( hvad jeg havde forestillet mig
Vi havde ikke været en time i Vietnam, inden vi havde set alt det, jeg havde forestillet
mig, man skulle se. Bøfler, folk der med karakteristiske skråhatte står foroverbøjet i ris-
marker, scootere over alt osv. Men meget af det vi så i vietnam, handlede selvfølgelig

om det, de kalder'amerikaner krigeno, som landet stadig bærer præg af. Vivar i nogle af
de tunneller, som vietnameserne havde gravet og brugt til beskyttelse, Vietnam har en

lidelseshistorie, som de også gerne vil fortælle, men jeg synes også at de samtidig har
en livsglæde og åbenhed, som man skallede længe efter,

i
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Fonsættes .......
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Kulturchok - men spændende lndien
lndtil'videre har lndien nok været det største kulturchok. Landet er ualmindelig spæn-
dende at besøge, Gadebilledet er ffldt med cykler, folk med turban og prik i panden,
køer, kameler der bliver brugt som trækdyr, sågar elefanter, slangetæmmere, larm, af-
fald og ikke mindst tiggere. Vi møder en fattigdom, som vi ikke har mødt andre steder,
Men Indien har også stået på nogle store udflugtsmå|, såsom Taj Mahal og sighernes
gyldne tempel.

Unikt kammeratskab
Det hele er ikke bare oplevelser og sightseeing, Der er en stor forskel på at rejse med
f.eks. rygsæk og så den måde, vi rejser på. Vi er 31 mennesker, der er tvunget til at få
tingene til at fungere. Vi går op og ned af hinanden hele tiden og skal kunne se hinanden
i øjnene hver dag, Når man rejser på denne måde, må ens egne behov ofte tilsidesættes
til fordel for gruppens, men samtidig er det også vigtigt, at man kan bevare sig selv og
turde stå ved det, man står for. Det er en balancegang, som alle er nødt til at forholde sig
til hele tiden. På den anden side, så får vi lov til at dele vores oplevelser med hinanden
på både godt og ondt. Det gør, at vi hele tiden udvikler vores kammeratskab, som på
mange måJer er helt unikt.

Jeg har det virkelig godt og nyder at være af sted med Verdensholdet. Jeg føler mig
vkkelig privilegeret, at jeg får lov at få så mange opreverser. Nogen gange går det så
stærkt, at det kan være wært at følge med. Måske får jeg først fordøjet alle indtrykkene
engang, når vi er kommet hjem.
selv om der aldrig er to ens dage, så er der noget der hedder'hverdago for os. Det, der
for os er hverdagsagtige ting, er f.eks. at lappe tøj, vaske tøjog slæbe redskaber. Nogen
gange kan det også være at holde workshops, lave opvisning og være på sightseeing,
Menpådenandenside"''" hvilkenhverdag"''" 

Kasperovergaard

www"malerctart"dk
Gl. Prastevej 63. Sig.68(N Vardø

TIf. 75 26 43 92. Bit 21 77 06 92
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RESULTATER FRA HORNE MESTERSKABERNE I BADMI

Søndag den 26. februar 2006 deltog omkring 30 badmintonspillere i det ådige Horne

Mesterskab,

Arets ungdomsspilter blev I(ASPER LINDVIG

U9 drenge single
1. Anders Gravesen

2. Simon Jessen

3, Martin Albertsen

Ul3 drenge single
1, Nickolai Christensen

2. Lasse Lindvig

Herredouble motionister
1. Michael Hansen/Anne Mette Jensen

2. Glenn Kristiansen/Henrik

Damedouble

1, Anita Nielsen/Anne Mette Jensen

2. Dora Harck/Susanne Hoffmann

Ul1 drenge single
1. Jacob Juul Jensen

2. Kasper Aarhus Hansen

3, Esben Laursen

U15 drenge single
1. Kasper Lindvig

2. Patrick Christensen

Herredouble senior
1. Kaj Nielsen/Arne Albertsen

2. Kristian StraaruplPeter Jeppesen

Mixdouble
1. Katrine lbsen Larsen/Per Lund Hansen

2. Dor a HarcUArne Albertsen

EFrt\
p 1.4,(r {sr{i
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr.279 Lørdag den 13. maj 31. maj

Nr.280 Lørdag den 29.juli 16' august

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, ffi.7522-0æ7, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl, Landevej69, Sækbæk,6800 Varde, tlf, 7526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, tlf, 7526-0527

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-ææ
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KIRKETIDER

Søndag 23.04.2006 kl, 19.30 Lars Bom Nielsen

Søndag 30,04.2006 lngen

Søndag 07,05,2006 kl. 10.00 Konfirmation

Fredag 12.05.2006 lngen St. Bededag

Søndag 14.05.2006 kl.09.00
Søndag 21.05.2006 kl. 10.30

Torsdag 25.05.2006 kl.09.00 KristiHimmelfartsdag

Søndag 28,05.2006 lngen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig tlf. 7526-4055

Giaver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne tl:f .7526-0042 \Fll*
Horne Kirke Uf,7526-0085

Khkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne tlt 7526-0556

KONFIRMATION I HORNE KIRKE SøNDAG 7. MA"J 06 KL. 1().O().

Lars Christensen, Sdr. Mallevej 9, Horne, 6800 Varde.
Ren6 Guldager, Gunderupvej 10, Horne, 6800 Varde,
Martin Krog, Thorstrupvej 154, Stundsig, 6800 Varde.
Jesper Uhre Mortensen, Aspgårdvej 24, Asp, 6800 Varde,
Jacob Krogsager Olesen, Hornelund 28, Horne,6800 Varde.

Frank Kjær Schmidt Pedersen, Stadionvej 42, Horne, 6800 Varde.
Charlotte Nørgård Bejder, Ølgodvej 89, Bjerremose, 6800 Varde.
Maiken Bendiksen, Ndr, Hindsigvej24, Horne, 6800 Varde.

Karina Lykke Ellegaard, Hindsigvej4, Horne, 6800 Varde.
Sandra Jensen, Ølgodvej35, Stundsig, 6800 Varde.
Khstine Juul Jensen, Hornelund 75, Horne, 6800 Varde.

Lærke Klint, Bryggerstien 6,2.tv., 6800 Varde.

Maibritt Heinwig Kristensen, Gunderupvej 48, Horne, 6800 Varde.
Christina Barslund Nielsen, Sdr. Stavskærvej 29, Horne, 6800 Varde.
Johanne Bonde Nielsen, Mallevej40, Horne, 6800 Varde.

Louise Lykke Nielsen, Stadionvej40, Horne, 6800 Varde.

Katrine Plauborg Schmidt, Moesgårdvej 13, Horne, 6800 Varde,
Camilla Ravn Svenningsen, Mallevej 9, Horne, 6800 Varde.
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Aflevering af telegrammer kan ske på kirkegårdskontoret ved Horne kirke, Engkanten 1,

lørdag den 6. maj kl. 1G12. Konfirmanderne afhenter samme dag kl. 12'12.15.

(kirkens personale påtager sig intet ansvar).

Ligeledes skal

lda Marie Nielsen, Mallevejg2 konfirmeres i Lyne Kirke den 7' maj.

Telegrammer til lda Marie kan afleveres på kirkekontoret i Horne samme tid som de

andre konfirmanders,

Tistrup OPfm TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Ctaus llansen

Tlf . 7 5299 09 3 I 7 5299 098
Biltlf . 2022 49 40 nO62 49 40

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttt.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket

Naturgos
Solvarme
Ventilstion
Kloak
Oliefurewice

Bllkkenshgemrbejde
Vand
Varrne
Smitea
Naturqnsrenice

- indhent uforbindende tilbud

Dqsll o

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 9.00-1g.00
tirs og ons. 8.00-17.30
lørdag og søndag 8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44ORNE.
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maj 01.05.2006

05.05.2006

07.05,2006

07.05,2006

15.05.2006

16.05.2006

17.05.2006

29.05.2006
juni 02,06.2006

04.06.2006

uge 23

12.06,2006

17.06.2006

23,06.2006
juli 02.07.2006

uge27
uge 28

uge 31

aug. 02.08.2006

06.08,2006

19.08,2006

sept. 03.09,2006

09.09,æ06
17.09.2006

17.09.2006

30.09,2006

okt. 01.10.2006

06.10.2006

13,10,2006

nov, 18.11.2006

dec. 01.12.2006

15.12.2006

2007

marts 16.03, -
18.03.2007

24.03.2007

AKTIVITETSKALENDER

Præmiewhist

4H. Fisketur i Bækhuse

Konfirmation i Horne Kirke

Spejdernes loppemarked

Præmiewhist

Horne Havekreds. Aftenudflugt til Bramming

Musikskolens forårskoncert på Horne Skole

Præmiewhist

Fed Fredag iHorne Hallen

Spejdernes loppemarked

Sportsuge

Præmiewhist

4H. Udflugt på skinnecykler

Spejderne. Sct. Hans på Knuds Plads

Spejdernes loppemarked

Fodboldskole i Tistrup

Spejdernes sommerlejr

4H Madskole

Horne Havekreds. Aftentur til Vestrnedia

Spejdernes loppemarked

Torvedag

Spejdernes loppemarked

4H Skue iVarde
Amtsmesterskab i hold-kroket på Horne Stadion

Primo Cup - fodbold for poder og mikro i Tistrup

Høstfest

Spejdernes loppemarked

4H. lrsmøde
Skolernes Motionsdag

Horne Havekreds, Juledemonstration i Horne Hallen

4H. Julefrokost

Juletræsfest

Gymnastikopvisning for område Varde

Horne Glmnastikforening, Lokalopvisning
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W
ZETOR

- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

75 26 01 55
75 29 93 33
40 28 33 93

Ttf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Tlf. 7s260163 - biltlf. 21226801120330163 ll

E()N.NE
JOHN EORG I{ANSEN
I{ORNE - 6800 vAf,OE - TLF: 75 26 ()0 93effi

tsRUUN 7ffiNo
'oevEcaDE 

t3
æ?O øLAOO . TLFt 75 24 4A æStoregade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

Tagrenovering

o,liil:iilJr*.' ,/\
**yoygnrngrr r \

TS Tømrer &
Byggemontage

V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 4017 4280

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager

For at få mere fri, fjemer jeg de faste

åbningstider så ring først, når cyklen skal

repareres eller I ønskeren ny.

HORNE CYKELFORRETNING
v/Svend Aage Østerberg

Kirkebakken 5, Horne

tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12

6800 Varde


