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PROGRAM FOR TORVEDAGEN

lørdag den 19. august

Kl. 09.00 Fælles morgensang/morgenkaffe I Er
Kl, 09.00 Standene åbner- kom og gør en god handel ved standene
Kl,09.00 Nyhed - kom og prøv de nye benzin cross.cars. Der vil også være

hoppeslot til de mindste

Kl, 09,30 Underholdning v/gademusikanterne Lars Møller Trio
Kl.12.15 Torvedagen slutter

Husk torvedagsnøgler, der skal prøves ! låsene i tidsrummet kl. g-12 ved torve-
dagsinformationen.

1. præmie 2,500 kr, tilDagli'Brugsen, Horne

2. præmie 1.000 kr, til mekaniker Anders Jensen
3, præmie 1,000 kr. til Oskars Autoværksted
4, præmie 1.000 kr. til Horne Kro

5. præmie 500 kr, tilAndelskassen
6. præmie 500 kr. til OK Benzin

7, præmie 500 kr, tilcykelsmed Svend Aage Østerberg

Nøgler kan købes hos Dagli'Brugsen, Horne Andelskasse, mekaniker Anders Jensen,
Oskars Autoværksted, cykelsmed svend Aage Østerberg, Horne Hallens cafeteria,
Horne Kro.

Hvor godlfolk er...
ll
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I}AN-EL A/S
AUT. EL-INSTALLATØR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

EL-INSTAI,LATIONER
INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER
vrDEoovERVÅcNING
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BL,'[,SE& GEAR.
sALG & REP HÅRDE HVIDEVARE

o

a

r OSKAR'S AUTOVTRKSTED

DIN LOKALEAUTO PARTNER

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitflf, 2368 8950 - 2368 8955
Tlf. 7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EIr - Service

Vi tilbydcr alt lige fra alm. scrvice,
nybyggeri, indulri, landbrug
til hvidevarer m.nr.
Døgnvagt på tlf. 7526-O07O

Mobiltlf. 27127072

$ner Strømgård Hvid
Vr, Iljerremosevej 27' Horne

@
Horne

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 752602 14

Ing,: Morten'Henneberg,75260316
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3, Horne

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

Til, 75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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TORVEDAG

FAMILIE OG FRITID e@
KøB DIT MEDLEMSKORTfoT sæsonen 2006/2007 PÅTORVEDAGEN

den 19. august eller sig til, hvis vi skal komme forbi med et medlemskort.

Kontingentet er kun 50 kr. for hele husstanden,

Som medlem støtter du både foreningen og aftenskolen,

PLAYBACK.KONKURRENCE
for børn fra bh. - kl. til9. klasse

PA TORVEDAGEN

Meld dig til NU, hvis du har lyst til at optræde på Torvedagen alene eller sammen med

andre,

Sidste frist for tilmelding er den 17. augustl
Alle optrædende får en sodavand sponseret af Dagli'Brugsen.

Der er 3 præmier (delt ind i aldersgrupper).

Tilmelding til Mona Nielsen, ilf , 7526 0249.

FAMILIE OG FRITID, HORNE

GRILL-AFTEN for hele familien
fredag den 15. september

Vi kører til grill-hytten i Kærgård Klitplantage, hvor der er tændt op i grill-stederne, når vi

ankommer.

Medbring selv mad egnet til grill samt drikkevarer (husk også kaffe) og service.

Vi laver pandekagedej m, tilbehør og har lånt Myretuens pander til at bage pandekager

på grill-stederne.

Afgang fra l-lornehallens parkeringsplads kl, 17.30.

Pris : Gratis for medlemmer/10 kr, for ikke-medlemmer,

Tilmelding til Mona Nielsen, tlf. 7526 0249 eller Anne Marie Hansen, tlf, 7526 0235

EINHAMGIESEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlfl 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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HyGcEEFTERMTDDAG I pRÆsrecÅnosHAVEN

Menighedsrådene inviterer til sommereftermiddag i præstegårdshaven

torsdag den 17. august 2006 kl. 14.00 - ca. 16.30

Vi får besøg af Søren Kristensen fra Vemb, som vil fortælle om Jeppe Aakjær og synge
nogle af hans sange sammen med os. Søren Kristensen spiller på harmonika til
sangene.

Menighedsrådene serverer kaffe i løbet af eftermiddagen.
Bliver det regnvejr, trækker vi ind i konfirmandstuen.
Velkommen til alle.

Home og Thorstrup Men|

HORNELUNDS KøKKEN KAN TILBYDE

Som beboer på Hornelund eller i ældreboligerne kan man benytte sig af køkkenets til-
bud,

Bestilling modtages senest 5 dage før levering.

Køkkenets åbningstider: 7.30 - 13,00.

I weekender og helligdage er der begrænsninger på bestilling.

TLF.:75260536.

Som pensionist er du velkommen til at bestille og/eller indtage den varme mad på Horne-
lund' Det skal bestilles inden kl' 8'30' samme dag' 

Med venrig hirsen conny Thomsen

HORNE 4H

19r8

2518

1/9

819

919

Torvedag kl. 9-12,15 på Horne Torv

3. besøg

Klubaften

Overnatning før 4H Skue

4H Skue iVarde kl. 9,00

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 5. og onsdag den 6. september
2-dages tur til Sydffn og Tåsinge,
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PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN -s
Præmiewhist i Horne Hatlen starter igen mandag den 21. august kl. 19.30'vK

Øvrige spilledage i2006/2007: cfu

illr,ilr- il'.tr' u;r',' ;,fi]tffi
December: 11. Maj: 14. og 29.

Januar: I' og22' Juni: 11' 
Torvedagsudvarget

HORNEHALLEN HAR JUBII.ÆUM

Dette markeres med en uformel reception

den 23. september 2006 kr. 14.00 - 16.30

Alle er velkomne

HIP/Kurt Burkarl

PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS 2006

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

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,

T.S Ti'D[N.DN. APg
lDvDn BY lfa.trr,DvDJ rr
61()() lIAN.DD
lIOBIf,: 3l) tO It Zs
FAX: Zlt 26 (t6 (DS

MA I f, : IIII'O@D YGDf E D!f g. DI(tl
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IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en ny sæson

onsdag den 20. september kl.9-11 i Horne Hallen

Vivil gerne være mange, så kom og vær med, Der er ingen aldersgrænse, hverken op
eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.

Tilbuddene er mange og man kan frit vælge mellem badminton, billard, bordtennis, gym-

nastik, ringo og evt. stavgang,

Tilorientering for nye deltagere er gymnastikken kl. 9-9.45.

Prisen er 15 kr' pr' gang - kaffen koster kun 10 kr' 
ver møduRegnar, rngrid og christian

SA ER HORNE LEGESTUE IGANG IGEN

Er du mellem 2 og 6 år og har lyst til at lege med andre børn, synge, klippe, klistre, lave
mad eller tumle rundt i puderummet er du velkommen i Horne Legestue.

Vi holder til i den'gamle'ungdomsklubs lokaler ovenover børnehaven, Højvangen 4. Det
eneste du skal have med er en madpakke, drikkelse og praktisk tøj,

Du kan melde dig til enkelte dage eller alle dage. Du vælger selv, hvornår du har lyst til at
komme, Det koster 25 kr. pr, gang og opkræves på et girokort hvert kvartal, Vi følger
ferieplanen for skolerne iVarde Kommune,

Mandag kl. 8.30 - 11.30
Onsdag kl. 8.30 - 11.30

Viglæder os til at se dig. Jo flere vi er, jo sjovere er det.
Tilmelding kan ske til Lise Jeppesen, tlf, 7526 0266 (bedst meltem kl, 17 - 19)

NønEAll6 1 - 6870 Øtgod -TL.TS 24 M gg
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ra 2006 til ailt200l
Dato Emne/Aktivitet Hver mandaq kl. '14.00 - 17.00

18,09,06

25.09,06

03,10,06

09,10.06

16.10.06

23.10.06

30,10,06

06,11.06

13,11,06

20.11.06

27.11.06

04.12.06

11j206
18.12.06

08.01,07

15,01.07

22.01.07

29.01.07

05.02.07

12,02.07

19.02.07

29.02.07

05.03.07

12.03.07

19.03.07

Holger Christensen, Skovlund fortæller om rare mennesker

Gudrun Lysgård, Ølgod om forfatteren Nis Pedersen

Horne Pensionistforeninger indbudt til Sig på Birgittegården

Erik Buhl, Ølgod om Ny Varde Kommune

Jenny Larsen, Haurvig om at være bondekone på Klitten

Pasgårds Tøjservice

Christian Madsen, Horne og Frede Andersen, Ølgod underholder med har-

monika

Henry Olesen, Skjern om H.C. Andersen

H,C, Jensen, Janderup

Gert Ravn, Oksbøl om tysk flygtning i Oksbøllejren

Niels Jørgen Jensen, Ulfborg om litteratur

Kaj Knudsen, Skovlund om vore landsbyer i går, i dag, hvad med i morgen?

Magny og Otto Knudsen, Starup

Juleafslutning ved Grethe Jensen, Ølgod

Lars Bom, Tistrup

Karl Lundal Jeppesen, Lyhne underholder

Oplæsning af Kirsten Jensen, Janderup

Eigil Hvid Olesen, Kvong om Kaj Munk

Lone Hansen m, fl., Sig med harmonika og sang

Generalforsamling

lnger Schmidt, Nr. Nebel

Firkløveret fa Hemmet

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe

Anne Lise Søndergård, Skjern

Afslutnins

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER

Yderligere oplysninger og tilføjelser til programmet vil blive bekendtgjort under sammen-

komsterne, der foregår på HORNELUND. Der serveres kaffe til medbragt brød.

Formand i pensionistforeningen - Johanne Hansen, Hornelund 24, ilf, 7526 0333.

BRUGERRADETS AKTIVITETER

Siddende gymnastik fredag kl. 10.00 - 11.30 på Hornelund
Sangaften på Hornelund den første onsdag i måneden kl. 19.30 - 21.30
Forberedelse tiljulemarked tirsdag eftermiddag fra 1. oktober til 1. december
Julemarked den 4. december

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 7



TENNtssÆsoNEN ER tcANc ia
Tennisbanen er åben for alle hele sommeren. Det koster kun 70 kr. forlbørn indtil

og 170 kr. for voksne - for en hel sæson. Et husstandskontingent koster 300 kr,

w
14 år

Når man har betalt kontingent, får man udleveret en nøgle til tennisbanen, og man kan

spille så meget, man har lyst. Man skal bare skrive sig på planen, der hænger ved ten-
nisbanen,

Husk man kan spille lige når man har tid og lyst

Kontakt Else Marie Madsen, ili.7526 0412 eller Anne Mette Jensen, ilt,22991360 for
information og køb af nøgle.

BADMINTONSÆSONEN STARTER ISEPTEMBER 
M (F

Der er ledige baner hver mandag fra kl, 18,00 -22.00 og fredag fra kl. 18,00 - 19.00.

Man lejer en bane for en helsæson og for en time ad gangen, Hver bane koster 1,200

kr,

Tirsdag den22.augustfra kl. 19 i Horne Hallens mødelokale,

kan der lejes baner til badmintonsæsonen - det foregår efter'først-til-mølle-princippef'

Badmintonsæsonen løber fra september til og med marts - for ungdom dog kun til og

med februar,

Der kan købes både tennis- og badmintonbolde gennem ldrætsforeningen - enten ved

at kontakte Anne Mette Jensen eller ved at henvende sig i Horne Hallens Cafeteria.

Ungdom starteriræningen mandag den 4. seplember

U9 - U11 skal spille fra kl, 15.30 - 16.30, Træner Kasper Lindvig

U13 - U17 skal spille fra kl. 16.30 - 18,00, Træner Per Lund Hansen

Vi satser på at aftrolde ekstra træning i weekenden for dem, der har lyst - det vil blive
træning i et lidt højere tempo og med fokus på bl.a. slagteknik og taktik.

Vi vil meget gerne have en tilbagemelding allerede nu på, hvem der har lyst til at spille

badminton i år, og hvem der er interesseret i ekstra{ræningen.

Tilmelding skal ske tilAnne Mette, tlf.2299 1360.

Vi håber at se rigtig mange nye og gamle ansigter.
Badminton - tennisudvalget

8 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



Har du lyst til at spille

ffiffitutu&ffiffi W
I Horne ldrætsforenins? 4\

C -så kom op i Hallent@
fantastiske billardlokale

og se om det er noget for dig.
Vi træner om mandagen..

Vi glæder os til at se dig
Venlig hilsen
HIFÆillard

o

TISTRUP SKYTTEFORENING /fup:',

Skytteforeningen starter sæson 2oo6t2!oo7 6@,J\Q.øz

mandag den 11. september kl. 19 - 21 i Hodde-Tistrup Hallen

Der er skydeaften hver mandag og torsdag,

Vi håber åt se gamle som nye skytter for ået er en sport for alle, gamle som unge, og vi

har, hvad der skal bruges, og kontingentet er rimelig. 
Kurt Olsen

Tømrer- / snedkerarbejde
Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

Tlf. 28 78 34 32
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HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 30. september fra 19.00 - 01.30

Musikken leveres også i år af YO-

YO, Duoen har gennem de sidste

18 år differentieret sig ved at op-

træde til arrangementer, hvor inti-

mitet, god stemning, folkelighed og

god swingmusik krydres med de

sidste nye hits, som derved går op i

en større enhed. Desuden er deres

sceneshow et kapitel for sig.

Der er mulighed for bordreservation i hallen, tlf, 7526 0352.

For interesserede kan der bestilles mad på

Horne Kro, tlf. 7526 0019 eller

Hallens Cafeteria, tlf. 7526 0352

=:%..Æ--..- ..\zz5*') l)/ ' d"\\
\\

Horne Sogneforening

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag-selv-bord

Fiskebord med sild, karrysalt, æ9, tomat, laks med rød pesto

rejer, røget ørred,

Svinemørbrad i bacon og soltørret tomat flødesauce, kyllingefilet i karry med ristet ko-

kosnød, krydret kalvefilet, forskellige slags kartofler, salater og hjemmebagt brød

Frisk frugt, Brie med vindruer, æblestruddel med hjemmelavet is

2 refter 100 kr,

3 retter 125 kr.

M er på ferie fra fredag den 22. september og er først hjemme igen lørdag morgen, så

det er vigtigt, at I bestiller inden vi tager af sted, dog kan der justeres lidt op og ned på

antallet i løbet af ugen,

Kirsten oq Kurt Hansen/Horne Kro
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MENU. HøSTFEST 2006

Sild n/karrysalat, æg og tomater

varm fi skefi let m/remoulade

oksefilet, råstegte kartofler, brun sauce, salal

hjemmelavet is og frisk frugt

Pris: 100 kr.

Horne Hallens Cafeteria

HIF INFORMERER

Tak for de mange brugte printpatroner, der er afleveret i den dertil indrettede
hallen.

Vi har nu indsendt den første sending på i alt 60 stk.
Det giver let tjente penge til idrætsforeningen, så fortsæt endelig med at smide jeres

brugte patroner i kassen.

I sportsugen genopførte Horne Skoles 5. klasse "Bølle Bob" på "stor" scene i hallen.
Horne Hallen er stor, så der kunne nemt have været flere, men de der var, fik fantastisk
god undefioldning i børnehøjdens topklasse. Tak til 5. klasse, skoleåret 2005/2006,

Home ldrætsforening

w
kasse i

TNGEN DANS r HORNE - UNDER HoRNE IDRÆTSFORENING 

s
Vi har gennem en periode nu på ca. %år lorsøgtat finde ud af, om der er interesse for

opstart af dans i Horne under Horne ldrætsforening - hvorfor vi gennem Horne Posten

har efterlyst interesserede dansere og nogen, der ville være med til at starte det op.

lnteressen har været der, men i langt mindre grad end de tilkendegivelser vi har fået

tidligere, må vi konkludere,

6 par i alt har tilmeldt sig, og det er for få til, at vi i Horne ldrætsforening vil tage dans op

som en aktivitet under Horne lF.

Vi må naturligvis beklage over for de dansepar, der har tilmeldt sig og de, der har hen-

vendt sig med ideer og mulig hjælp.

Vi håber, andre vil gøre forsøget efter Horne lF, og vi håber også fortsat, at nogen kan få

startet dans op i Horne, og ønsker alt mulig held og lykke.

Det var sidste ord fra Horne lF omkring dans i denne omgang.

Horne ldrætsforeninq v/Dora Harck

STøT VORE ANNONCøFER . OE STøTTER OS 11



HANDBOLDEN RULLER IGEN

For en uge siden smed
HTHs seniordamer, og i

KÆW
cheftræner Anders Rasmussen håndbolden i hænderne på

løbet af den næste uges tid ruller håndbolden også for HTHs
ungdomshold,

Anders Rasmussen, Esbjerg, var også for seks-syv år siden træner for klubbens dame-
seniorhold, og da han snakkede sæson 2006-2007 med spillerne i maj, udstyrede han
dem med et program til selvtræning, så de kunne møde op i lidt bedre end ferieform, klar
til udfordringerne ijyllandsserien og serie 1 med blandt andet Brande Cup som optakt til
turneringsstart. Jyllandsserien og serie t har den første kamp den 1, oktober, begge i

Horne-hallen, jyllandsserien mod Esbjerg HK og serie 1 mod Skovlund/Ansager.

Der er stadig masser af grøde i ungdomsafdelingen, men et par årgange er lidt tyndt
besat, så vi håber, at der dukker nogle nye spillere op - især på dr,engesiden, da det
ellers vil knibe at stille et hold minidrenge årgang 1996-1997, Der er også plads til flere
drenge årgang 1992-1993, men der er plads til alle piger og drenge, der kunne tænke
sig at prøve at spille håndbold,

Kom bare tre gange - se, om det er noget for dig, og meld dig så først til derefter.

Alle ungdomstrænere -21 i alt- er indkaldt til opstartsmøde den 21. august i Tistrup for
at drøfte den kommende sæson,

Junior og ynglinge spiller stadig håndbold i Team Nord, der nu tager hul på sin femte
sæson, Al snak om, at det er sværere at starte noget nyt op end at holde det i gang,

bliver modbevist i år, Vi har aldrig tidligere hafl så wært ved at skaffe trænere og holdle-
dere i Team Nord som netop i år, og det er faktisk en skam, da vi har fået godt gang i

både damejunior, dameynglinge og herrejunior. Det er dem, der skal sikre, at moder-
klubbernes seniorafdelinger har en god fremtid med unge spillere til at tage over, når
nogle af de gamle slipper.

Der er dog garanti for masser af sjov og spændende håndbold i Horne og Hod-
de/Tistrup-hallerne i efterårs- og vintermånederne. Opslag i brugsen og i hallen fortæller,
hvornår der er kampe i hallen, så kig forbi og bak op om de mange spillere og trænere,

Med venlig hilsen håndboldudvalget i HTH.

SnnnnvK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25 . 5862 Tistrup .Tlf. 7529 90 26 .sydbank.dk
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Hold/Arqanq Træninostidsounkt Træninqssted Træninosstart Trænerelholdledere

Mikro/Minimini

(99 og yngre)
Onsdag
15.00 - 16.00

Tiskup 23.0E.06
(uge 34)

Dorte-Marie Ejstrup/Gitte Pallesen

Majbritt Bechsgaard(føl)
Ania Fnnnaard lføl)

Mikro/Minimini
/99 on vnnre\

Onsdag

15.30 - 16.30

Horne 23.08.06
ftne 34)

Nanna Seested

Johanne Bonde (føl)

Minimini

Drenge år9.98

Minimini
Pioer åro. 98

Tirsdag
16.00 - 17.00

Tistrup 22.08.06
(uge 34)

Anette Jensen

Emilie Jønsson (føl)

Heidi Jønsson

Anne Thomsen (føl)

Minipiger
t96/97)

Tirsdag
16.30 - 17.45

Home 22.08.06
(uoe 34)

Helle LorenEen
+?

Minidrenge
t96/97\

Iorsdag
16.30 - 17.45

Tistrup 24.08.06
(uoe 34)

Agner Knudsen

Lars Bom Nielsen

Småpiger
(e4/e5)

Onsdag
16.30 - 18.30

Fredag
16.15 - 17.30

Horne

Tistrup

23.08.06
(uge 34)

Henrik Jeppesen

Henriette Anthonsen

Lene Nielsen {papir)

Smådrenge
(e4/e5)

Onsdag
18.30 - 19.45

Fredag
1s.00 - 16.15

Horne

Tiskup

23.08.06
(uge 34)

Valther Petersen

Aksel Hansen

Kasper Lindvig (føl)

Simon Lind (føl)

Piger
(92/e3)

Tirsdag

17.45 - 19.00

Torsdag
17.45 - 19.00

Horne

Tiskup

22.08,06
(uge 34)

Rikke T. Pedersen
+?

Drenge
(e293)

Onsdag

19.45 - 21.00

Fredage

17.30 - 18.45

Horne

Tishup

23.08.06
(uge 34)

Gitte Pallesen
+?
Thomas Henriksen (føl)

Dameiunior
(eo/e1)

Tirsdag

19.00 - 20.30

Torsdag
18.30 - 20.00

Home

Ølgod

08.08.06
(uge 32)

Peter Vestergaard
+?

Herrejunior

(eo/el)
Tirsdag
19.15 - 20.30

Torsdag
'19.00 - 20.30

Ansager

Tistrup

08.08.06
(uge 32)

?

Lisbeth Henriksen

Dameynglinge
(88/8e)

Tirsdag

19.00 - 20.30

Torsdag

17 .45 -19.15

Ølgod

Ansager

01.0E.00
(iise 31)

Jan Hansen

Viggo Poulsen

Damer Jyll.S.

Damer Serie 1

Tirsdag

20.30 -22.00
Torsdag

20.30 -22.00

Horne

Tistrup

08.08.06
(uge 32)

Anders Rasmussen

Junior og Ynglinge spiller i holdfællesskabet TEAM NORD/7. Spørgsmål kan rettes til Gunnar Sørensen 7524 5699.

Kridt skoåne og mød op fra start, vi håber at se nye som gamle spillere. Har du spørgsmål eller er du forhindret i at

deltage i første træning, så kontakt Gifte Pallesen, 7529 1104.

Hener/damer Serie 3 og oldgirls: Opstartsmøde mandag 28. august kl. 19'30 i Tishup.

Sponsor: Den jyslre SParelrasse'
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TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5, EFTERÅR 2006

Hermed efterårets tumeringskampe for serie 4 og serie 5, Der kan forekomme
ændringer i programmet. Disse ændringer vil være at finde på www.ibu.dk, hvor man

også kan se resultater og turneringsprogrammer for alle hold i HorneiTistrup.
Serie 5 sluttede foråret i den bedste halvdel og skal derfor i efteråret spille serie 5,1, som
spiller om oprykning. Begge hold håber på stor opbakning og mange tilskuere til såvel
hjemmekampe som udekampe.

Serie
Dato oq tid Hiemmehold Udehold

18.08.06 kt. 19.00 Horne lF Heinsvio lF

25.08.06 kl. 19.00 Nr. Nebel/Bork Home lF

03.09.06 kl. 18.30 Home lF Vorbasse B

09.09.06 kt. 15.30 Varde lF Horne lF

14.09.06 kt. 18.00 Home lF Aqerbæk SF

23.09.06 kt. 13.30 Ølqod lF Home lF

30.09.06 kt. 15.00 Home lF Alslev B 1

07.10.06 kt. 14.00 Horne lF Tistruo B

14.10.06 kt. 13.30 Skovlund IF Home lF

22.10.06 kr.11.00 Home lF Kroaoer B

Dato oo tid Hiemmehold LJdehold

12.08.06 kt. 14.00 Behar Esbiero Horne lF

20.08.06 kl. 19.00 Home lF Nordenskov lF

24.08.06 kt. 18.45 Grindsted GIF Home lF

01.09.06 kl. 18.30 Home lF Soanosbierq lF 2

09 0s.06 kt. 14.00 FC Esbiero Home lF

16.09.06 kt. 14.00 Horne lF Behar Esbiero

23.09.06 kt. 13.30 Nordenskov lF Home lF

30.09.06 kt. 13.00 Home lF Grindsted GIF

07.10.06 kt. 13.00 Soanosbiero lF 2 Home lF

1s.10.06 kt. 1 1.00 Home lF FC Esbiero

og FC Esbjerg har hjemmebane på Veldtofte
HIF/Fodboldudvalget

Tistrup @PTIK TISTRUP VVS og BLIK
v/ aut. WS-inst og kloakmester Ctaus lfansen

T1f.75299$3n5299098
Bittlf . 202249 40 DM249 40

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf .75291287
Åbningstider man., tirs., tors.: g.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00

lørdag:lukket

Nrturgrs
Solvarme
Ventllatlon
KIoak
Olla:fvru*lnr

Bllkkcnslogcrarbejdc
Vand
Varme
Srnitet
Naturorenice

- indhent uforbindende tilbud
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Nu starter gymnastikken
i Horne.
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Horne Gymnastikforening
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(qt sÆsoN 200612007

Så er sommerferien slut og vinteraktiviteterne går snart i gang.

Gymnastiksæsonen begynder i lighed med sidste år i uge 39 (25. - 29. september)
Alle hold træner i skolens gymnastiksal.

Vi forsøger at dele springholdet i to med følgende aldersgrupper 3.-5. kl. og 6.-9.kl.
Vi har igen efter bedste evne forsøgt at undgå, at tiderne falder sammen med andre
aktiviteter, men vi kan ikke garantere for, at det er lykkedes.
Bliver der ændringer, vil det fremgå i Hornepostens september udgave,
Vi har valgt at fastholde kontingenterne, selvom vi pga, kommunesammenlægningen
ikke kender vore tilskud og gebyrer. Deltager nr'an på mere end et hold i HGF, er det
efterfølgende hold til halvt kontingent.

I forbindelse med kommunesammenlægningen sker der også det, at det tidligere
Område 4 bliver til Område Varde. Det betyder, at vi bliver dobbelt så mange foreninger,
som skal med til forårsopvisning, og det er besluttet at dele bqrneopvisningen, så den
foregår to steder (se nedenfor)

Lene Jensen, tlf, 7526 0005

Bestyrelsen

Formand Lene Jensen Tlf. 7526 0005
Kasserer Ninna Gejl Pedersen Tlf. 7526 0605
Kurser/redskaber Anita Richardy Tlf, 7526 0765
Dragter Eva Vig Jessen Tlf. 7526 0079
Sekretær Berit Gram Tlf. 7526 0163

Arrangementskalender for sæson 200612007

22.10.2006 Foredrag med Kasper Overgaard om hans tur med Verdensholdet.
Foregår i Horne Hallen kl. 14 - se nærmere i næste Horneposten.

04.11.2006 Børnedag i Ølgod Hallerne

18.11.2006 Børnedag i Blåvandshukldrætscenter. Tilmeldingpåholdene,
25.02.2007 Faneinstruktion i Lykkegårdshallen i Varde.
16.-18.03,2007 Forårsopvisning iOmråde Varde iBlåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl
18.03.2007 Forårsopvisning for børn iØlgod Hallen
24.03.2007 Lokalopvisning i Horne Hallen.

,*F'
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Forældre/barn
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00

Første gang den 26. september
Kontingent 300 kr, inkl, T-shirt

Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre

og børn. Vi skal lave sanglege og eventyrrej- DoftffiBefer Anita Aagaard
ser med fantasi. Vi skal bruge dagens sidste 7526 0g9S 7526 0g5g
energi. Vi skal både lære at bruge små og

store gymnastikredskaber og selvfølgelig

hygge os. Vi er klar til en ny sæson og glæ-

der os til at se nye og "gamle", store og små
gymnaster

Lopperne 4 - 5 å(fylde 4 år inden årets
Onsdag kl. 17.15 - 18.15

Første gang den 27. september
Kontingent 225kr. inkl. T-shirt

Lopper store og lopper små,

nu til gymnastik vi gå.

Hoppe, synge, danse

Viskal rigtig svanse,

Gymnastik som gør dig kvik.

Alt mellem himmelog jord,

hvis du på det tror.

udgang)

M
..

Jette Poulsen

7526 0356

Charlotte Hansen

Marinus Poulsen
7526 0356
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Små piger bhkl. - 2. kl
OnsOig kl" 16.15 -17,15
Første gang den 27, september 

,

Kontingent 250 inkl. dragtleje

Nu starter gymnastiksæsonen igen.
Vi er klar med leg, sjov og en masse
gymnastik. Vi glæder os til en god sæson
med jer friske tøser.

Katrine Schmidt Christina Vig Jessen

Små drenge bhkl. - 2, kl.
Torsdag kl. 17.00 - 18.00
Første gang den 28. september
Kontingent 225kr. inkl. T.shirt

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

Eva Vig Jessen Frank Pedersen
7526 0079

Helene Juul Hansen
Lasse Gram

Store piger 3. - 5. kl.
Onsdag kl. 18.15 - 19,30
Første gang den 27. september
Kontingent 275kr. inkl. dragtleje

Så nærmer gymnastiksæsonen sig endnu
engang. Vi skal lege, hygge, have det sjovt.
Vi skal svede, vi skal grine. Så har det fan-
get din interesse, og du er i aldersgruppen
3. - 5. kl., så mød op til fis og ballade.

Lene Vig Nielsen
2889 9148

Trine Gram
5127 5798
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Familie og Fritid, Horne
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

PROGRAM

Så er programmet klar for sæsonen 2006 - 2007.
Vi annoncerer løbende arrangementerne her i bladet og i Dagli'Brugsen/Horne Hallen.
Husk at holde øje med tilmeldingsfrister,

Har du lyst til at blive medler?r, kan du købe medlemskortet på Torvedagen, ellers kontakt
et bestyrelsesmedlem. Kontingentet er kun 50 kr, for hele husstanden. som medlem
støtter du både foreningen og aftenskolen, \

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Horne
Formand Mona Bonde Nielsen

Næstformand Karen Margrethe Harck

ili,75260249
flf, 7526 01 13

ilf, 7526 0235

flf, 7526 0078

ilf. 7526 0449

Kasserer

Annoncer

Sekretær

Suppleant

Revisorer

Anne Marie Hansen

Ruth Jensen

Mamse Pontoppidan

Oda Overgård

Lene Jensen Hansen og Dorthe Nørgård Bejder
Aftenskoleleder Henriette Nielsen flf. 7526 0438
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Kreative aftner
vlSanne Junge, Cotton Wear, Vårde
Start tirsdag den 19, september kl. 19,00 -21.4s(Hor.ne skole)
Øvrige datoer: 24110 - 14111 - 2311 - 20t2 - 20t3.
Sanne vil i løbet af vinteren vise os kreativitet med garn og stoffer.
18 timer * 450 kr. + evt. materialer, kan købes

EDB
v/Leo Aamann Jes6en, Horne

Start tirsdag den 26, september (Horne skole) \

Eftermiddag (Begynderhold): kl. 15,00 - 17.45

Aften (let øvede): kl. 19,00 -21.45
Øvrige datoer: 3/10 - 10/10 -24110 - 31/10 -7111 - 14111 -21111 -2A11 - 5112

Der undervises på moderne computere med nye udgaver af Windows og kontorpakken

Office. GenerellT,
30 timer - 750 kr.

Blomsterbinding
viTina Larsen, Nordenskov Brugs
Start torsdag den 28. september kl. 19,00 - 21 .45 (Horne skote)
Øvrige datoer: 26110 - 30111 - 14112 - 22t2 - 2T t3
Naturens materialer sættes sammen på nye spændende måder. Der vil blive tilsendt en
materialeliste. Hvis man ikke selv har mulighed for at finde materialer, kan disse købes af
Tina,

18 timer - 450 kr.
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Litteratur
v/Knud Ejner Jessen, Esbjerg

Start tirsdag den 3. oktober kl. 15,00 * 17.45 (Horne Skole)
Øvrige datoer: 7 11 I - 5t12 - \tj - 6t2 - 6t3
Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst, Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Første bog er dog valgt.'Hærværk" af Tom Kristensen

, TI|MELDING SENEST 12. SEPTEMBERAf hensyn titbestiNing af bøger
18 timer - 450 kr.

,

Madlavning
v/Dorthe Gregersen, Sig

Startonsdag den 4, oktober kl, 1g.30 -21.45 (Horne skole)
Øvrige datoer: 1111 -Ol1Z- 1011 -lt2-Tt3.
Kurset er for alle, og der laves mad både til daglig og sær.lige anledninger.
21 timer - 525 kr, + dækning af råvarer

Collage
v/HM hobby, Ølgod

Tirsdag den 10. oktober og onsdag den 11, oktober kl. 19.00 -22.00 (Ølgod)
Lav et flot billede (20 x20 cm.) af forskellige materialer.
Max. 6 deltagere, Pris 275 kr. inkl, materialer,

Førstehjælp
v/Bente Pedersen, Hauge' 
Start onsdag den 8. november kl, 19.00 -21.45 (Horne skole)
Øvrige datoer: 15111 - 22111 - 29t11.
Lær at give både almindelig og udvidet førstehjælp. Kurset afsluttes med prøve og bevis.
Pris: 150 kr, inkl. Materialer
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Knipling
v/lnge Poulsen, Årre

Start torsdag den 4. januar (Horne skole)

Eftermiddag: kl. 15.00 - 17.45

Aften:kl, 18,30-21,15
Øvrigedatoer: 1 1 n - W 1 - 251 1 - 1 12 - 2A2 - U3 - W3 - 15t3 - 2213

Kurset er for både begyndere og øvede. Et gammelt håndværk med lang tradition bag

sig. Kom og få inspiration både med nye og gamle mønstre. Pinde, garn og mønstre kan

købes,

30 timer - 750 kr.

Digitale fotos
v/Leo Aamann Jessen, Horne

Start mandag den 8. januar kl, 19.00 -21.45 (Horne skole)

Øvrige datoer: 1511 - 221 1 - 291 I
Vi overfører billeder fra fotoapparat til computer, beskærer billeder, fierner røde øjne og

laver små sjove ting med fotobehandlingsprogrammer.

12 timer - 300 kr.

Alle kan deltage i kurserne

Af hensyn til lærer og kursets start bedes du melde dig i god tid

HUSK deltagerbetaling den første aften

Tilmelding til: Henriette Nielsen 75 26 0438 eller 29 64 27 33

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

Bankoklubben
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2006

15, september GRILL-AFTEN for hele famirien i'griil-hytten", Kærgård Klitplanta-
ge. Se annonce i dette nummer af Horneposten.

23,november JULEDEMONSTRATIONiSkellevForsamlingshus

v, Lisbeth Hansen,

lnspirationsaften med lækker mad og ideer til borddækning.

2007

9, februar ØLSMAGNING på Horne Kro v, Michaer Langager fra øl-entusi-
asterne iVarde,
Der bliver mulighed for at smage ølfra det lokale Bryggeri warwik i

Varde.

28. marts BESØG HOS ITØJGÅRDEN'iSkov|urrd,

En hyggelig aften, hvor vi ser forårsmoden på lokale modeller og
får mulighed for at købe tøjet.

18, april GENERALFORSAMLTNG iHorne Skote kt. 19.30.

HUSK AT VI ANNONCERER LøBENDE HER I HORNEPOSTEN.

HOLD øJE MED TILMELD]NGSFRISTER !
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Springhold 3. - 5. kl, piger og drenge
Tidspunkt ? - se Hornepostens septemberudg.
Kontingent 250 kr. inkl. T.shirt

Har du lyst til springgymnastik og lidt rytmisk
gymnastik, så er der her, du skal være.

Jan Andersen m.fl.
2728 0847

Springhold 6. - L kl. piger og drenge
Tirsdag kl. 19.00 - 20.30
Første gang den 26, september
Kontingent 250 kr. inkl. T.shirt

Hvis det er dig, der kan lide udfordringer
med spring. Hvis det er dig, der vil lære
rytmekundskaber. Vi vil lære jer så meget
som muligt efter, hvad du har lyst til?
Vi håber at se jer.

Brian S. Hansen Christian S. Hansen

-{vi\i\
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Gymaerobic
Onsdag kl. 19.30 - 21,00 (bemærk ny dag)
Første gang den 27. september
Kontingent 300 kr.

Nu er det atter tid til at kridte skoene og Anette Plauborg Schmidt

trække i noget behageligt tøj, så vi rigtig kan 7526 0150

komme i form igen efter en lang og velfor-

tjent sommerferie. Karin Møller Nielsen

Vi skal køre en masse øvelser for ryg, mave 7526 0555

lår og baller samt afspænding,

Vi er indtil videre tre ledere, som på skift vil Lene Jensen
præsentere jer for lidt af hver1. Alle kan del- 7526 0005

tage - tykke, tynde, høje, lave, begyndere,

Øvede, m/k'ere osv-. Tag din nabo, veninde,

mand, kone eller kom med dig selv, så skal

vi sørge for, at du hygger dig.

Motionsdamer uden opvisning
Mandag kl. 18.30 - 19.30
Første gang den 25. september
Kontingent 250 kr.

Nu skal det være! Kirsten Plauborg 7526 0046
Kom og få forbedret din kondition, få mere Else Marie Madsen 7526 0412
energi og føl dig bedre tilpas. Oda Overgaard 7526 0241
Alle er velkomne, både nybegyndere og Jette Poulsen 7526 0356
øvede. Vi glæder os.
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Juniortræningshold i Område Varde

Juniortræningshold er for unge piger og drenge, der ønsker at dygtiggøre sig yderligere
sammen med andre unge aktive gymnaster fra andre foreninger.

Kravenefor at deltage på juniortræningsholdet er:

. at du er født 1989 - 1993

. at du deltager aktivt i en forening

. at du møder til træning hver gang og altid til tiden

. at du giver besked, hvis du er forhindret i at møde

. at du deltager i alle fællestræninger og opvisninger

I det nye område vil der være to juniortræningshold:

Sted:

Tid:

Start:

Hjemmeside:

Sted:

Tid:

Start:

Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl
Mandage kl. 17.30 - 20,00

4, september 2006

www,ith4.dk

Hodde-Tistrup Hallen, Tistrup

Tirsdage kl. 19.00 -21.00
5. september 2006

Tilmelding. Mød op første gang.

Evt. spørgsmål kan også rettes til Lene Jensen, tlf. 7526 0005
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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

Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres med:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetnansport
o Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
. Sand, Grus, Vejmateilaler, Slagger og Champignonmuld

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning

sv."d;'ii'3å"ir,/,#ru
w:ii**Tiil'w
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PRIMO DANMARK A/S, TISTRUP RfilnloE'
I 1959 startede Chr. Jensen, der drev tømmerhandel iTistrup, plastfabrikken PRIMO,

Chr, Jensen så et behov for standardlister i plastik, bl.a, fodlister,

Siden er virksomheden vokset med afdelinger i både Danmark og udlandet.

INTER PRIMO Gruppen har i dag produktionsvirksomheder i Danmark, Sverige, Norge,

Finland, Tyskland, Polen, Rusland og.Kina.

PRIMO DANMARK //S er Skandinaviens største virksomhed for ekstruderede plastprofi-

ler, Med 170 medarbejdere er fabrikken i Tishup den største.

INTER PRIMO er privatejet af familien Grunnet. Administrerende direktør for PRIMO
DANMARK ÆS er Andreas Haahr, der er født i Bjalderup,

Firmaets grundlægger, Chr, Jensen døde i foråret. Lige til det sidste fulgte han med og
kom med nye ideer,

Selv om firmaet er blevet globalt, tænker de på de lokale her i området, hvorfra de også
har mange dygtige medarbejdere, fortæller Søren Milter Nielsen fra PRIMO DANMARKs
sponsorudvalg.

PRIMO DANMARK ÆS har bidraget med et sponsorat til Horneposten,

]Jøi9rne bliver flittigt brugt tit træningen, og desuden vil de blive brugt på En tur til
Tjekkiet.

Vi takker endnu engang Skjern Bank for et sæt træningstrøjer til alte hener junior i
samarbejdet mellem Horne, Tistrup og Sigffhorstrup.
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SPEJDERNE - HORNE.TISTRUP GRUPPE

"Bøffelhorn" og "DM i spejder" 1. del

Den 2415, sidst på eftermiddagen, tog 1 junior- og 1 spejder patrulje til distrikts turnering

- "Bøffelhorn'. I år var 'Bøffelhorn' også 1, del af landskonkurrencen 'DM i spejde/', så

vinderne ville går videre til 2. og sidste del,

Temaet for'Bøffelhorn'var'Settlers' og hurtigt fortalt, gik det ud på at skaffe sig råstoffer

til at bygge og købe for, og de, der til slut havde fået mest ud af deres råstoffer, havde

vundet.

Efter at teltene var sat op og madpakken spist, var der et kort aftenløb, hvor vinderen var

den patrulje, der fik flest underskrifter fra forskellige poster.

På natløbet var det godt at være kreativ og havde et godt håndelag, men det var også
godt med regntøj, for det var bestemt ikke tørvejr, Der blev svejset, bygget huse af træ,

malet mel, fremstillet lys i form af fakler, muret med muresten og mørtel og fremstillet ting

af uld, Hver post gav et råstof: træ, mel uld m.m. Der kunne "tjenes op til 3 stk, råstof pr.

post. Dagen sluttede med velfor$ent varm kakao og kage.

Da løbet begyndte den 25. var solen fremme, og så det altså lidt sjovere at være ude.

Løbet begyndte igen, og nu kunne der udleveres 5 stk, råstof pr. post. Poster var bl.a, at
sende morse meldinger, lave ost over bål, bygge bro over en å og rejse en flagstang
ved hjælp af snore. Når klokken var hel, kunne der handles på torvet, hvor der blev købt

fabrikker, huse, kirker og mennesker (- tænk at spejdere var menneskehandlere!)

Da vi nåede til kaffetid, var det endelig tid til at få udløst spændingen om, hvem der hav-
de vundet'Bøffelhorn'og dermed også retten til at komme til 'DM i spejder" De to patrul-
jer fra Horne konkurrerede mod hinanden og 14 andre patruljer. Spejderpahuljen var ret
sikker på, at de var blandt de 5 bedste, for alle kunne følge med i, hvor mange ting hver
patrulje havde i deres by, Men de var ikke nr. 3, og de var ikke nr, 2, og da vinderne blev

nævnt var det ikke dem - og dog... det var Spejderpatruljen fra Horne, hvis patruljenavn

- lrokeser, de ikke kunne udtale, der var vindere!

"DM ispejder" 2.del
5 friske spejdere fra Horne var den 10. og 11. juni taget til Houens Odde Spejdercenter

ved Kolding for at deltage i den afsluttende del af landskonkurrencen 'DM i spejde/. Der

var ca, 300 spejdere fordelt på 33 spejderpatruljer og 22 seniorpatruljer, Der blev kon-
kurreret i traditionelle spejderfærdigheder som O-løb, kompas, rebslagning, førstehjælp

og tømmerflåde bygning

Om aftenen var der fælles lejrbå|, hvor vi nok allerbedst husker alle myggene, som vi
hver især havde vores egen kamp med,

De 5 spejdere fra Horne prøvede ting, de ikke havde prøveltør og dette med mere eller

mindre heldigt resultat. Der er i hvert fald noget at arbejde videre med næste spejderår,

fx madlavning uden opskrift og førstehjælp.

32 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



Man kan jo ikke vinde hver gang, og når bare man har haft en rigtig god tur, så er det
ikke så iingel

Horne-Tistrup Gruppes sommerlejr
som altid slutter spejderåret med sommerlejr. Lørdag den B juli tog juniorer og spejdere
af sted til Terp Spejdercenter. De første to dage gik med at opbygge lejr i rafter til hver af
de 3 patruljer. Der blev rejst telt, lavet hyggeplads og bålsted, bygget spisebord, køkken-
bord, tørrestativ, og tårne.

Da vejret var godt (det havde måske ikke engang været nødvendigt,) var hele ugens
højdepunkter de 3 muligheder for at bade i åen - der var morgen-, middags- og aften-
badning hver dag.

Mandag kl, 10 tog bævere og ulve også til Terp på sommerlejr, hvor de skulle bo i hytte. I

teltlejren blev der fremstillet skeer af træ. Men hvad var det, der blev lavet oppe ved
hytten - hvad var det, der lugtede??? Det var minkhoveder, der blev kogt, så de var klar
tiltirsdag.

Tirsdag er jeg sikker på, at der var flere af bæverne og ulvene, der overskred egne
grænser, En naturvejleder viste forskellige dyrkekranier, og så var det tid til, at børnene
selv skulle 'lave' et kranie. De fik hver deres minkhoved, og så skulle der ellers $ernes
øjne, tunge og hjerne,.. Det ei iffe for sarte børn at være spejderl

Teltlejren tog over middag tirsdag på hike, som startede med 5 timers kanotutr efterfulgt
af ca.7 km vandretur med fuldoppakning, Selv om alle havde ondt forskellige steder, og
nogen var ved at opgive, nåede alle frem til overnatningspladsen lige ved siden af en
kirke, Og det have taget på kræfterne, for da kirkeklokken ringede solen op kl. 7 onsdag,
var der kun et par stykker, der vågnede, men de faldt hurtigt i søvn igen. Fra overnat-
ningspladsen gik de ind til Ribe Svømmehal - ca. 9 km, hvor der var fælles frokost sam-
men med bæver og ulve, inden alle gik i svømmehal.

Torsdag var der fællesløb, hvor hvert hold kom på en mindre jordomrejse. De kom til

Mexico, hvor kasteevnerne blev afprøvet, til Latinamerika, hvor der blev fremstillet pile-
fløjter. I Schweiz blev der lavet ost over bå|, i Kenya bagte de brød over bå|, i Hollywood
lavede de underholdning til lejrbå|, der blev snittet spisepinde i Kina, skudt med slange-
bøsse og bue i England, der var menneske køling i Norge, i Thailand bar de vand på

hovedet og i Danmark lavede de både af naturmaterialer. Så var det tid til at fremstille
udklædning til underholdningen om aften, og det var noget alle gik meget op i. Der blev
lavet fælles mad, så næsten alle havde mulighed for at prøve at lave mad over bå|,

Fredag blev der pakket ned og ryddet op. Kl, 15 var der kaffe til alle spejdere og deres
forældre og lejren sluttede med uddeling af årsstjerner og oprykning.

En uge var gået - alle havde haft det sjovt, men var trætte, så selv om det er godt at
være på sommerlejr, så er det nu også godt at komme hjem!

Katrine Krog
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VILDBJERG CUP 2006

Endnu engang drog en flok forventningsfulde fodboldspillere fra
ru

Horne/Tistrup boldklub
til Vildbjerg Cup.

Det er efterhånden blevet en tradition, at en flok spillere fra Horne/Tistrup boldklub
vælger at holde 5 dage af deres sommerferie i Vildbjerg. Stævnet afvikles fra torsdag til

søndag, og allerede onsdag drager de første spillere og deres familier af sted med

campingvogn eller telt.

I år var der 21 campingenheder på det område, som klubben får tildelt. En hel gade af
glade fodboldspillere og deres familier, der i løbet af de 4 dage stævnet varer hygger sig

med social samvær, middag i det fri og ikke mindst med at se en masse god fodbold.

Torsdag eftermiddag åbnes stævnet med et stort optog gennem byen. Optoget slutter på

stadion, hvor holdene fra mange forskellige lande præsenteres. I år var der 7562
spillere og 7.800 forældreisøskende, så det er en kæmpe oplevelse at se spillerne fra
ens egen klub marchere ind - mon ikke oplevelsen er endnu større for spilleme.
Sportsligt klarede miniputdrengene sig bedst med en puljesejr.

Arrangørerne for Vildbjerg Cup havde i år valgt at hylde de klubber, der har været
repræsenteret gennem en årrække, og da Horne/Tistrup har været med 15 år i træk, fik
klubben overrakt en kæmpepokal som tak for indsatsen gennem årene.

Næste år afvikles Vildbjerg Cup i uge 31, og boldklubben håber selvfølgelig, at spillerne
og deres familier allerede nu sætter kryds i kalenderen, så klubben kan blive

Nogle af de glade spill.ere og deres søskende med den flotte pokal
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OLEN 2006 ITISTRUP ø@w
Vi er nu nået til enden på en hektisk aktivitetsuge på stadion i Tistrup.

Efter to gange, hvor vi blev kontaktet af DGl, med spørgsmålet om vi stadig kunne blive
ved med at modtage deltagere til skolen, endte vi med rekorden på 103 deltagere.
Denne store deltagerrekord, bekræfter os i, at vi har fat i noget af det rigtige med at ar-
rangere fodbold i ferien,

Deltagerne er fortrinsvis fra lokalområdet, og det er i sig selv meget flot, at der er så
mange deltagende børn fra børnehaveklassen og op til og med 7. klasse. Der har været
ca. 60% drenge og 40% piger.

selv om det har været en varm uge med op til 30 grader, har deltagerne trænet og spillet
fodbold som aldrig før, dog krydret med indslag fra DGI's legekasse, og andre rekvisitter
så som oppustelig fodboldbane, global goal og fartrnåler m.m,

Torsdag aften var der samlet omkring 110 deltagere tilgrillarrangement med medbragt
kød tilgrillen.
I løbet af ugen er der blevet fotograferet, Vestkysten har været på besøg, og der var to
spillere fra EFB's SAS liga hold for at brillere med en bold,

For at alt dette kan lade sig gøre,har vi haft 14 frivillige trænere, 2 til cafeteriet og 2 DGI

instruktører på stadion hver dag, De har ydet en kolossal god arbejdskraft, med et godt

engagement og gå på mod.

Vi takker alle, som har deltaget, for at dette arrangement har kunnet lade sig gøre.

Ungdomsudvalget

JUNIORDRENGE I TJEKKIET

Lørdag den 8. juli stod en flok forventningsfulde juniordrenge på en ældre model af en

turishus for sammen med en flok ynglingespillere fra Svendstrup at tage til Buddjovice i

Tjekkiet.

17 timer og en dårlig nattesøvn senere var vi fremme. Her blev vi indkvarteret i studen-

terkollegier, hvor vi delte etage med et hold U 11 drenge fra Virum/Sorgenfri og en grup-

pe U19 drenge fra Tyskland. Rejsefællerne fra Svendstrup havde valgt en anden ind-

kvartering, som lå i centrum af Buddjovice. 7 familier havde taget turen med derned, de

slog sig ned på en " 4 stjernet ' campingplads ved en sø iomegnen, Disse luksuscampL

ster skulle senere vise sig at blive meget værdsatte,

Da resten af søndagen og hele mandagen var til fri disposition, blev der arrangeret en

udflugt til Krumlov, en middelalderby som skal opleves. Gennem byen snor en flod sig,

og det var på denne, at man kunne'riverrafte' . Vi var 4 som trodsede forbudet hjemme-

fra og begav os af sted på en hyggetur, som bestod af 5 kunstige rutsjeture .n:*:jfJ:

E@W
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ftedflldt driven ned affloden tur, Mens vi sad med røven i vandskorpen, havde de andre

begivetsig på opdagelse i den.gamle bydel, som bød på et uendeligt antal små souve-

nirbutikker og et uendeligt antal små og store madsteder, som nød godt af vore drenges

store appetit, De havde desværre fået en lidt uheldigt introduktion til det Tjekkiske mad-

køkken søndag aften, hvor vi fik serveret et ubestemmeligt friturestegt stykke kød sam-

men med noget, der mindede om syrlig kartoffelsalat.

Nu var vijo kommet derned for at spille fodbold, og vi var blevet forberedt på at forholde-
ne ikke kunne leve op til standarden hjemmefra. Det var dog værst med omklædnings-
forholdene, banerne var o.k, Nu må I ikke tro, at banerne lå samlet som i Vildbjerg, nej

de lå lige fra 300m til 20 km fra indkvarteringen. For at komme rundt til kampene, som
foregik et nyt sted hver dag, havde vi vores altid glade og imødekomne chauffør Henrik
til at finde vej med bussen. Det gik kun galt en enkelt gang, hvor vi endte ude i en tjekkisk
bjerglandsby,

Tilbage til fodbolden, vi lagde tirsdag ud mod 2 hold fra Firenze. Den ene gik meget godt,

et uheldigt nederlag på 0 - 1, men den anden sved 0 - 5 . Jeg tror, at varmen var en

ekstra hård modstander for os, vi spillede i bagende sol 30 grader i skyggen og ingen
vind, Det gik betydelig bedre på anden dagen, hvor vi lagde ud med en morgenkamp
mod et hold fia Ljungsbro

2 - 2 og alt så ligesom lysere ud, Næste kamp mod gekkerne skulle først spilles kl.

15.30, derfor havde de camperende forældre budt på frokost ved søbredden, hvilket var
en dejlig ahræk i værelseslivet på 6. etage i udkanten af Budåjovice. Kampen mod gek-

kerne endte med en sejr på 3 -1 (hattrick af Møller). Så kunne vi igen gå på vandet, som
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vi i øvrigt fik rigeligt af hver tredje dag - der var tordenvejr om eftermiddagene. Torsdag
på et flot stadion kom vi igen til kort over for et hold fra Moskva og endnu et svensk hold

fraSundsvald. Vimåtte lægge ryg tilnederlag på 1-3 og 1-4. Drengenefulgtegodt
med i 1. halvleg og stod lige i begge kampe ved pausen, de andres fysik og teknik blev

så udslagsgivende efter pausen. Om aftenen var vi igen inviteret til campingpladsen,

hvor mændene stod for den kulinariske oplevelse. Tilbage var der så kampen om 5. 6.

pladsen, der blev spillet fredag formiddag mod holdet fra Ljungsbro. Trods behagelig
temperatur og overskyet blev det til endnu et nederlag på 1 - 5,

lnden turen igen gik hjemover skulle vi lige omkring stedet, hvor finalerne blev spillet, og

hvor medaljer samt pokaler blev overrakt (Svendstrup havde nemlig fået en ærefuld 3,

plads ).

Helt tomhændet rejste vi dog ikke hjem, idet vi fik overrakt fairplay pokalen for U16 hol-

dene,

Turen gik nu tilbage mod Danmark, og da vi sidst på

aftenen havde krydset grænsen mellem Tjekkiet og

Tyskland, faldt der ro over spillerne i bussen. De havde

været lidt oppe på mærkerne, da vi kørte igennem den

tjekkiske grænseby. Her var de blevet lovet udsigt til mere
eller mindre afklædte kvinder i vinduerne, men business er
vist ikke, hvad det har været.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle spillerne. I har været en

dejlig oplevelse at være sammen med. I har haft et godt

forhold indbyrdes og det er alfa og omega på en tur. En

stor tak skal også lyde til jer campister, det var en stor
hjælp for os, at I var med før, under og efter kampene,
samt storartet kaffeservice om aftenen. Tak til alle som på

den ene eller anden måde har støttet os. Det er en
oplevelse som varmt kan anbefales.

Viggo og Thorkil

CAFETERI
Horne

Idræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbeth Stig . Ølgodvei 33 . Home. 6800 Vorde
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SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK
BENZIN

Daglig Brugsen, Horne og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Hor-

ne ldrætsforening. I det netop afsluttede år er det blevet til hele

14.973,91 kr. til Horne ldrætsforening

Det er glædeligt at konstatere, at de nye kort, der er lavet i Daglig Brugsen, Horne og

ved benzinstanderen ved Daglig Brugsen, også bliver flittigt brugt, idet der er en ekstra

bonus til HIF ved nye solgte kort, der tanker mere end 500 I benzin/diesel første år.

På billedet overrækker Karsten Ladefoged på vegne af OK Benzin en check til Gert

Jensen, sponsorudvalget under Horne lF,

Vi siger tak for bidraget fra Daglig Brugsen Horne og OK Benzin og tak til alle, der har

erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Horne og som derved er med til at støtte Horne

tF.

Skulle nogen være i tvivl om, om netop jeres kort støtter Horne lF, kan vi kun opfordre til

at lave et nyt via bestillingsformularerne, der hænger ved tankanlægget ved Daglig

Brugsen i Horne, så er I helt sikre. På vegne sponsorudvalget Dora Harck

ffiii:,ffi,rfrå$,ru
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OLIEIORURENINGEN

Ja tiden går jo bare, og vi ved stadig ikke, hvor vi står med olieforureningen. Vi vandt
vores ankesag mod Kommunen den 4 april og har ikke hørt noget fra Varde Kommune
siden. Miljøministeriet ophævede det påbud, vi fik af Varde Kommune, og nu venter vi
spændt på, hvad deres næste træk bliver, Vi kan stadig ikke andet end vente og se hvad
der sker,

Kirsten oo Kurt HansenlHorne Kro

IIorne ICro

På Horne Kro - er maden altid go'

G ode s els kab s/mø delokalc r.

Hyggelig krostue og krohøve.

W levercr også mød ud øf huset

W ses hilsen Kirsten & Kurt
frE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

Så blev det til et helt sæt spilletrøjer til vores herrer junior fra Horne - Tistrup -
Sigffhorstrup. Hele sættet er sponsoreret af de tre Dagli'Brugser i Horne, Tistrup,
Sig og OK Benzin. Vitakker mange gange for sættet.

Ungdomsudvalget
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NYT SPILLETØJ FRA PKI SUPPLY A/S TIL HORNES VETERANER

Veteranholdet fra Horne lF har fået nyt, komplet spilletøj af PKI Supply ÆS.

På billedet ses et udsnit af veteranerne fra Horne - lidt svedige efter kamp, men i

flot nyt dress som Horne lF og ikke mindst veteranerne vil sige mange tak for.
På billedet øverst til højre ses den glade giver af tøjet Karl Brynningsen, der godt
nok ikke er omklædt i dagens anledning, 4en normalt spiller på holdet.

For sponsorudvalget Horne lF Dora Harck

DFDI\
p å(t {sr{i
Udgave Stof senest Bladet udkommer
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Nr.282 Lørdag 11. november 29. november
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Birtha Schmidt Stauwej 7, 6800 Varde, Xt.7522-0æ7, birthaschmidt@mail.dk

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

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, lJl. 7 526-0527

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

Mange nye Winther cykler på lager

Ønskes et andet fabrikat tilbydes Bugatti, Raleigh, Nishiki.

KOM OG SE. KOM OG PRØV

Så du får den cykel, der passer dig.

Horne Cykelforretning Garagen Fåborg

v/Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard

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

JM SPORT HEDDER NU INTERSPORT

JM Sporl i Kræmmergade i Varde har skiftet navn til lntersport.
Hermed kan forretningen byde på større og bedre varesortiment, bedre priser, og.så
betyder det også at kunderne er bedre stillet med en bedre bytteservice, fortæller Klaus
Faaborg, der den 1. juli indtrådte som medejer af foretningen sammen med Klaus
Petersen,

Så kig indenfor og se udvalget i den nye forretning.

Red.

VINTERSFOR]
l(rærunergade I . 6800 Varde
TU.75æ, 1414. Fax 75æ,51 1 6

KIRKETIDER

Søndag 13.08.2006 kl. 19,30 N,rg,,Søndas 20.08,2006 kl.09,00 Nffi;Søndas 27.08.2006 kl. 10.30 SNilWi
Søndag 03,09,2006 k|.09.00 Zzffiffi
søndas 1o,oe.2oo6 lllglg ri(wSøndag 17,09.2006 kl. 09.00 . t 1

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig tlf. 7526-4055
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne llt.7126-0042
Horne Kirke ilf.7526-0085
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne tf, 7526-0556
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AKTIVITETSKALENDER

aug. 19.08.2006 Torvedag

sept. 03,09,2006 Spejdernes loppemarked

04.09,2006 Præmiewhist

09.09.2006 4H Skue iVarde
17.09.2006 Amtsmesterskab i hold-kroket på Horne Stadion

17.09.2006 Primo Cup - fodbold for poder og mikro i Tistrup

15.09.2006 Familie og Fritid. Grill-aften

18,09,2006 Præmiewhist

23.09.2006 Jubilæums+eceptionHorneHallen

æ,09.2006 Høstfest

o!d. 01,10.2006 Spejdernesloppemarked

02.10.2006 Præmiewhist

06.10.2006 4H. Årsmøde

13.10.2006 SkolernesMotionsdag

16,10,2006 Præmiewhist

30,10.2006 Præmiewhist

nov, 05,1 1 .2006 Spejdernes loppemarked

13.11.2006 Præmiewhist

18,11.2006 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

27.11.2006 Præmiewhist

28,1 1 .2006 Familie og Fritid. Juledemonstration

dec, 01.12.2006 4H. Julefrokost

03.12.2006 Spejdernesloppemarked

11j22006 Præmiewhist

15.12.2006 Juletræsfest

2007

marts 16.03. -
18.03.2007 Gymnastikopvisning forområde Varde

24.03.2007 Horne Gymnastikforening, Lokalopvisning

LOPPEMARKED

Tilstøtte for spejderne i Horne-Tishup gruppe

Den første søndag I hver måned afholder "LOPPERNE' loppemarked på Hindsig-
vei 29 i Home fra kl. 9.00 - 12.00.

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

vl
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

W
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

Ttf.
Tlf.
Bit

AUTORISERET

SIDn.tå[LE

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Ttf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163 ll

IIORNE
JOHN EORG HAI{SEil
HORflE . 6800 vaf,DE . TLF: 75 26 (tr 9ileffi

tsRUUN ø|it^*
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92 7oevEcaoE t3

æ?O øLCOO. TLFI 75 U 4a æ

www"malerstart"dk
Gl. Præstevei 63 ' Sig ' 68OO Varde

Trf. 7s 26 43 92 . Bil 21 77 06 92

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 dng først, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETN]NG
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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