
35. årgang nr.279 Juni/juli 2006

Tillykke til HTH minidrenge, som blev amtsmestre.
Øverst fra venstre: Lars Bom, Jakob Slivsgaard, Johan Hansen, Tobias Pallesen,

Martin Kristensen, Heinrich Burgdorf, Agner Knudsen.
Neder€t fra venstre: Andreas Jensen, Kasper Aarhus Hansen, Emil Hjørngaard,
Mathias Kaanbjerg, Daniel Jørgensen.

I-ÆS I DETTE NUMMER AF HORNE.POSTEN BL.A:

- Horne ldrætsforenings sportsugeprogram (de blå sider)
- Spændende rejsebeskrivelse fra Hans Peter Dejgaard
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OSKAR'S AUTOVÆRKSTED

DIN LO](ALEAUTO PARTNER

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYR.INGER
vIDEoovERvÅcNIxc
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSER' GEAR.

SALG & NTP TTÅNNN HVIDEVARE

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf. 2368 8950 - 2368 8955

\f .7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydet alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagt pe ilf. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

[,iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevei 27, Horne

Honre
Tørnrerforretning

Stadionvej 3, Horne
TLt.75260214
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Tømrern,: Knud Luttd Hansen, 75260214

Ing.: Morten'Henneberg,75260i16

Ndr. Bounumvei 11

6870 Ølgod

T[.7s 24 12 33

Fax 75 24 10 83

2 STøT VORE ANNONCøRER' DE STøTTER OS



Horne Pensionistforening
arrangerer udflugt

Onsdag den 7. juni 2006
med afgang fra Horne kl. 8.30.

Vi kører til Give - Jellinge egnen og

spiser frokost ved'Rørbæk sø',

Aftensmad på hjemvejen.

Prisen for denne dag: 250 kr. pr. person.

Tilmelding senest den 1. juni på ilf, 7526 0333

SPEJDERNE HOLDER w
spåiderne

SCT. HANS

PA KNUD'S PLADS

Program:
K|.20.00 Velkomst, snobrødsbagning
Kl. 21.00 Sct. Hans bålet tændes.

Alle ervelkomne

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.

Home Cykelfonetning
v/Svend Aage Østerberg

Garagen Fåborg
vMlly Pilgaard

Tlf. 7526 0102-20437711 Trf. 7519 5061 - 4089 5061
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FED FREDAG

I

HORNE HALLEN

Fredag d. 2. junl fra kl. 19-24 har vi sammensat et program som helt sikkert bliver rig-

tig fedt, Går du i 5. kl. eller derover så skaldu selvfølgelig medl

Kl. 21 starter Diskotek Paradise, og derudover er der masser af aktiviteter:

o Adrenalinsuset
o Netcafe
o Cykelrally
. Poolog billard
. Få en smartftisure
r Karaoke
o Basketball og hockey
o Kraftprøvemaskine

I cafeen kan du købe chips, slik, chokolade, sodavand, slush ice, toast og pommes

ftites

Vi tilbyder gratis opbevaring af punge og andre værdigenstande

ALKOHOL
ER

ABSOLUT
FORBUDT

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

T1f.75299098n5299tD8
Bilrl'/2o22494OnM24940

C. B. Lange
Optiker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

I$.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: g.30 - 12.30

onsdag: 9.30 - 14.00

frcdag: 9.30 - 17.00 '

lørdag:lukket

' Noturgrr
. Solverrnc
. Ventlhtlon
. Klork
' Olldyrscrvlcq

BllllcnslrgcnrbcJdc
Vrnd
Vrrme
Sonit t
Nsturgrsscrrice

- indhent uforbindende tilbud
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HORNE BANKO - STøTTEFORENING

Horne Banko startede helt tilbage i1972på Horne Kro.

Blev fa september 1981 fast inventar i Horne Hallen hver torsdag, og er idag forsat et

godt aktiv for Horne.

Opråb, eller et bud på fremtidens bankospil i Horne skalforstås således:

Der er en helt normal udskiftning af medhjælpere til medhjælperstaben, men der er sta-

digvæk hjælpere, som har været med helt fra starten i 1972, så vi står på tærsklen til en

ny generation af medhjælpere, som kan og vil føre bankospillene videre, så derfor opfor-

drer vi dig til at melde dig som emne tilvores emnebank. Herfra vil vi tage en snak om

ønsket til en bestemt opgave, som passer ind i arbejdet til at afuikle et bankospil,

Dette skal forstås som en opfordring til at hjælpe, og ikke som om at banko i Horne er i

krise, for vi har vel aldrig stået stærkere end vi gør nu, og det i sig selv er medvirkende

til, at vi skal holde gryden i kog,

Og sluttelig kan siges, at bankospil ikke er kedeligt og på baggrund af det, håber vi, at

der er mange, der vil ringe og tilmelde sig emnebanken, og vi kan så få en snak om

opgaverne' 
Horne støtteforening/l-eif sønderskov, ffi'75260527
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SIDSTE FRIST. DANS I HORNE

I de seneste 2 numre af Horne Posten har vi efterlyst ideer, forslag og tilsagn

opstart af dans'i Horne.

Vi har fået enkelte tilbagemeldinger på ideer til, hvordan man kunne forestille sig dans

atuiklet.

Tilbagemeldingerne går på, at man nok ønsker flere variationer af dans de enkelte afte-

ner, så det dækker et bredere publikum.

Der har været ganske få klare Ulbagemeldinger på, at man ønsker at deltage - i øjeblik-

ket for få til at dans kan starte op men,

SMREST OG ABSOLUT INDEN 15. JUNI 2006 SKAL VI HAVE EN TILMELDING'.
TILBAGEMELDING PÅ, OM MAN øNSKERAT DELTAGE, OG OM MAN øNSKERAT
HJÆLPE I DET VIDERE, DER SKAL SKE OMKR]NG PLANI.ÆGNINGEN M.V.

Så kom ud af busken nu og senest medio juni 2006, så tæller vi op efterfølgende og ser,

om der er basis for at arbejde videre.

Er der basis for at arbejde videre, forestiller vi os at indkalde de tilmeldte/de der har til-

budt at hjælpe til en drøftelse af, hvordan og hvad vi skal arbejde med, og vi skal have

nogle til at være med i en gruppe om opstarten.

Tilbagemelding til undertegnede på mail: harck@post1 1 .tele.dk eller tlf, 7526 0472
Hovedbestyrelsen v/Dora Harck

w
omkring

HORNE IDRÆTSPARK

Den nye bestyrelse i Horne ldrætspark er sammensat således:
Formand Jens Henning Gydesen
Kasserer Eva Plauborg
Næstfmd. og sekretær Kurt Burkarl

Otto Lund Hansen

Holger Schmidt (nyvalgt)

Søren Jensen (nyvalgt)

Marius Karkov (nyvalgt)

Kurt Burkarl

HNHEIMGIEICI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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STEN TIL KRÆ' BANKS HøJ

I forbindelse med skolejubilæet i Bounur 1\
Skole var der mange, som benyttede lejlig- ,. ^ )
heden til et gensyn med Kræ' Banks Høj, I / I )hedentiletsensynirea riJeånk.iri' " ( f n ^
Der blev talt om, at vi nok er den sidste I f ;
generation, som kan huske den tidligere ejer , ' 

^ 
)

af slægsgården Bounumgaard, Chr. Jørgen lJ
Rasmussen, i daglig tale kaldet Kræ'Bank 

I
og historien om, hvordan han lavede en høj | ._ Å
af-iord bårel sammen i et lærredsforklæde, L i:'"r )
Der blev talt om opsætning af en sten og en | ,' 

.'Å t
:-- ^- J- -r--t- I' "n no lu{j

orienteringstavle ved vejen, og da planta- I 
'. ?.o" l.

gens nuværende ejer, Bent Sørensen syn- | - J L.r
tes godt om ideen og har givet tilladelse til

færdsel i skoven til højen, var det oplagt at søge Fonden tilforskønnelse af Horne By og

Sogn om penge. Disse er nu bevilget.

Det kunne være sjovt, hvis vi kunne få en sten fra egnen, ca, 1 meter høj og glat på den

ene side. Endvidere savner vi ffld til at lægge i grøften samt en stendynge, vi må tage af
tilen pigstensbelægning omkring stenen. Hvis nogle kan hjælpe hører vigerne herom.

Henvendelse til Johannes V. Nielsen, Bounum, ilf,75241151.
Kurt V, Nielsen

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Følgende ansøgninger er modtaget og imødekommet:

HoÅe Jagtforening titfasaner og agerhøns

Karen Thomsen har ansøgt om påskønnelse af frivilligt arbeide

med opsamling af affald i Horne område:

Palle Pallesen - gavekort til Horne Brugs

Theodor Jensen - gavekort til Horne Brugs

Kurt Vig Nielsen og Johannes Nielsen ansøgte om beløb til sten

ved Kræ Bank's høj og plantage ved Bounum Skole

Horne Sogneforening ansøgte om beløb tiljulelys, græsslåning

og torv

Restbeløb afdrages på Vikingelunden

e
2,500 kr,

500 kr,

500 kr.

4,105 kr.

16.701 kr.

47.858 kr.

Horne Sogneforening

a STøT VORE ANNONCøRER.'DE STøTTER OS



HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner atroldt generalforsamling søndag den 26, marts 2006

Børge Andersen ønskede ikke genvalg, Nyvalgt blev Henry Harmsen'

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand Elly Jensen

Næstformand Birte Strebøl

Kasserer Henry Harmsen '

Blomster Kirsten Christensen

Sekretær Karen Thomsen

Suppleanter lngrid Kristensen og Marie Sørensen

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Lørdag den 10.juni til lørdag den 17.juni
I dages tur til det sydlige Polen. Overnatning og byrundtur i Berlin, derefter Wroclav og

Krakow - vi ser saltmine, de gamle bydele m.m. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Onsdag den 9. august kl. 13.30

Golfeftermiddag på Grimlundvej 2, Hoven, Medbring selv eftermiddagskaffen. Efter endt

spil tændes op i grillen og foreningen er vært ved kartoffelsalat og pølser.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 9
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Efter valget på Hornelund den 28. marts ser det nye Brugerråd således ud:

Formand PoulPlauborg

Næstformand Bessie Aggeboe

Kasserer Elly Jensen

Sekretær Grethe Sørensen

Rådsmedlem Karen Madsen

Børge Andersen og Kirsten Jeppesen

BEBOER.'PÅMREN DE.F{ÅD :

Beboer Lea Mortensen

Pårørende Grethe Jensen
BrugerrådeUGrethe Sørensen



PROGRAI' FOR HORNE HAVEKREDS 2006

Tirsdag 6. juni. Tistrup Havekreds.
Aftenudflugt. Se annonce i Ølgod ugeblad.

Søndag 11.juni.
Regionsudflugt 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 iRingkøbing, 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 tilVestmedia i den gamle khke på Østervold iVarde,

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

mediehus. Afgang fta kirken i Horne kl. 19.00.

Aftenkafie 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.

Søndag 13. august. Udflugt til Holstebro.

Fælles udflugt arrangeret dØlgod Havekreds

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

Få endeligt program tilsendt eller se mere på vor hjemmeside

!$ru.lleveselskab.dk/horne eller se annonce i Ølgod ugeblad.

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

Banl<aklubben

HORNE 4H

11rO Amtsanangement- Klubtræf, Blåbjerg kreds
1616 Andetbesøg -hosdig, der har hjemmeopgave
1716 Udflugt på skinnecykler (se annonce) - husk bindende tilmeldino senest 5. mai

U/7 *$gmmertræf på Dejgårvej- merc information kommer sonere
26n Sommertræf på Dejgårvej- mere information kommer senere
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MALLE MASKINSNEDKERI

1, aprilstartede Jan Dick Malle Maskinsnedkeri på adressen Mallevej46 iHbrne, hvor

han også bor privat sammen med Marianne og børnene Sebastian og Magnus,

Jan Dick er uddannet maskinsnedker hos G.J. Møbelindustri i Ølgod. Han fortæller, at

han har fået en god start. Han tilbyder alt arbejde indenfor tømrer og snedkerarbejde,

herunder mindre opgaverr som de støne firmaer ofie ikke har tid til, bl.a. isætning af

vinduer og døre, opstilling og renovering af køkkener, udestuer m.m.

Han har indrettet værksted i staldbygningen og laver gerne bestillingsarbejder efter mål,

bl,a. vinduer og møbler i hårdt træ, hvor hans snedkeruddannelse kan komme kunderne

tilgode iform af finish på arbejdet.

Viønsker Jan Dick, Malle Maskinsnedkeri held og lykke.

seannoncen' 
Red.

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

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

Tlf.28 783432

DFrl\
p lÅ(t {sir{i
Udgave Stofsenest Bladet udkommer

Nr.280 Lørdag den 29"iuli 16. aulust-

Nr.281 Lørdag den 2. september 20. september

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stauwej 7, 6800 Varde, ft. 7 5n-0æ7, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf, 7526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, tlf. 7526-0527

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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Miniputter i HomelTistrup har afholdt "RYSTESAMMEN" tuT i Horne Hallen.

Tina Jessen kom forbi med sportstaskerfra SYDBANK.

SnnnnsK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25.5862 linrup.Tlt. 75 29 90 26.sydbank.dk

TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5

HW
Serie 4. Dulie 57:

Dato oq tid Hiemmehold Udeholr

01{6-0619:00 Tistruo B Home lF

09-06{6 19:30 Home lF Skovlund lF

17-06-06 14:00 Krooaoer B Home lF

sene 04:
Dato oo tid Hiemmehold Udehold

02-06-06 19:00 Home lF Faaboruly'rcnderuo lF

10-06{614:00 Henne B Home lF

16-06-06 19;00 Home lF Nodenskov lF

HIF/Fodboldudvalget

12 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Stiftet 2O. april l9O3
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5. juni - ll. juni
2006
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Mandag den 5. juni

Kl. 09.30 Morgenkaffe m.m.
Kl. 09.30 Bodeme Åbner
Kl. 10.00 Fælles opvarmning
Kl. 10.30 Gadefodbold starter - startgebyr/entre 10 kr.
Ca. kl. 13.30 Skattejagten afsluttes - præmier uddeles (se omtale)
Kl. 15.30 Rafleturnering i teltet (se omtale)
Kl. 18.00 Boderne lukker.

Grillen er Tændt.
Hele ugen vil der være opstillet 2 hoppeborge. En for små og en for
støne bøm. Det er på eget ansvar at benytte hoppeborgene.
Pølsevognen er åben hele ugen.
Entreen er gratis for børn under 14 år hele ugen.
Teltet vil være opvarmet

Skattejagt den 5. juni.
Kom og vind store præmier. På et hemmeligt kort er 5 skatte
indtegnet. Man køber et flag, hvorpå man skriver navn og adresse.

Derefter stikkes flaget i jorden ph et afgrænset område. De 5 flag,
der er placeret nærmest skattene har vundet. Hvis flere flag ligger
lige tæt på, deles præmien.
Den, som har indtegnet skatten, må selvfølgelig ikke deltage. Der
kan købes flag i baren fra kl. 9.30.
Pris pr. flag 10 kr.

1. præmie: 500 kr.
2. præmie: 300 kr.
3. præmie :100 kr.
4. præmie :100 kr.
5. præmie :100 kr.
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Rafleturnering den 5. juni kl. 15.30 i teltet.
Vi skal igen i fu have kåret årets raflekonge/-dronning. Der er
ingen tvivl om, at sidste års raflekonge Thomas Linding vil give
kamp til stregen for at beholde sin titel.
Startgebyr: 30 k.

1. præmie: l/l flaskewhisky+pokal
2. præmie: 3 flasker vin
3. præmie: 2 flasker vin
4. præmie: 1 flaske vin

Tirsdag den 6. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 19.15 THE SANES (cheerleaders)
Kl. 19.30 Pokalkamp: Horne - Tistrup (se omtale)
Efter kampen: Sponserede sandwich samt lodtrækning af

præmier i teltet.
Kl. 22.00 Boderne lukker

Pokalkamp tirsdag den 6. juni
Så er det Hornes tur til at byde velkommen til den årlige pokaldyst
mellem Tistrups og Homes bedste fodboldmandskaber. Sidste år
gik det ikke så godt for Hornes drenge. Så mød op på stadion for at
heppe dem frem til sejr. For at gøre kampen ekstra festlig vil
publikum blive underholdt af cheeleaderes før kampen og i pausen.
Efter kampen kan vi byde på gratis sandwich og hygge i det
opvarmede telt.
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Onsdag den 7. juni

Kl. 17.30 Bodeme Åbner
Kl. 18.00 Fodbold Home/Tistrup - Starup/Tofterup (lilleput Bl)
Kl. 18.00 Helstegt pattegris i teltet (se omtale)
Kl. 19.30 Fodbold Horne - Henne (oldboys)

Kl. 20.15 Bølle Bob i hallen (se omtale)
Kl. 22.00 Boderne lukker

Helstegt pattegris & Bølle Bob onsdag den 7. juni.
Efter sidste fus succes med familie hyggeaften har vi valgt igen at

byde på helstegt pattegris, salat, flutes og børneunderholdning. I år

er det Horne skoles 5. klasse, der vil optræde med Bølle Bob.

Forestillingen har fiiet rigtig gode anmeldelser, og vi synes derfor,

at alle skal have chancen for at se de unge skuespillere $ne den afi
hallen på stor scene og med god lyd.
Entre pattegris 50 kr.
Entre Bølle Bob 201$.

: Horne
ldræts P_ark

Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33 . Home . 6800 Vorde

Ilorrte ICto

På Horne Kro - er rnøclen altid go'

G ode s els kob dmø delokalpr.

Hyggelig krostue og krohøve.

W Leverer også mad ad af huset.

W ses hiken Siygten & Kurt
TrE 75260079
E-åail: kirstenhansen@surf mail.dk
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Torsdag den 8. juni

Kl. 17.00 Boderne Åbner
Kl. 17.00 Børnedag (se omtale)
Kl. 18.00 Fodbold Home/Tistrup - Grindsted (drenge Bl)
Kl. 19.00 Klovne DEN STORE TRYLLEKUNSTNER

oG HANS HÅgrøsE KANIN (se omtale)
Kl. 20.00 Klovn BALLONPROFESSOR BOBBEL (se omtale)
Kl. 23.00 Boderne lukker

Børnedag torsdag den 8. juni
Der vil blive opstillet forskellige forlystelser. Ud over hoppeborge-
ne vil der f.eks. være dåsekast, flødebollemaskine, og så kommer
spejdeme og laver snobrød og popcorn

Til børnedagen er der gratis entre til alle voksne ifølge med børn

Den Store Tryllekunstner og hans håbløse kanin
I mange år har Den Store Tryllekunstner & hans håbløse kanin rejst
rundt i verden for at optræde. Med sig har de deres store rejse-

kuffert og i den har de samlet tryllenumre fra hele verden. Nu er

det hele klar til endnu en forestilling. Men det starter ikke så

godt...- for hvor er kaninen???? Den kommer altid for sent!! Og da

den endelig kommer, har den travlt med alt mulig andet end at

trylle.

Ballonprofessor Bobbel - ekspert i balloner
Her får I mulighed for at møde en utraditionel klovn i skikkelse af
Ballonprofessor Bobbel.
Når han kommer på besøg bliver det først og fremmest for at
underhold børn og barnlige sjæle, men de voksne må gerne kigge
med.
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Fredag den 9. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 18.00 Grillen er tændt
Kl. 19.30 Fodbold Home - Skovlund (serie 4)
Kl. 21.30 Stand Up med Dan Andersen (se omtale)
I pausen vil der være lodtrækning blandt alle, der har tipset! (se

omtale)
K.22.30 Diskotek
Kl. 01.30 Teltet lukker.

Vi har i sidste øjeblik måttet aflyse cykelløbet, da det har været
umuligt at skaffe ryttere. Derfor er det blevet til en anden fredag
aften, end vi er vant til. Men vi håber stadig, at mange møder op til
en hyggelig aften i teltet.

Lodtrækning fredag den 9. juni
Vi har bl.a. anangeret en tips- og lodtrækningskonkurrence til
fodboldkampen. Der er præmier til de, som gætter kampens
resultat, og så afholder vi lodtrækning blandt alle. der har tippet på
kampens resultat. Vi har fundet rigtige flotte præmier frem bl.a.
Superliga billetter og et gavekort på 2.000 kr.

Stand up fredag den 9. juni
Det er en stor glæde at kunne præsentere DAN ANDERSENS
GUITARSHOW. Dan Andersen har dn gang for alle giort op med
fordommen om, at en stand-up-komiker står alene på scenen med
en mikrofon. Sammen med sin guitar har han udvidet genren, og
fortæller gennem sine egne - lad os bare sige sære - sanghistorier
om sit liv med piger, Albertslund og alvcrdens andre ting, som

ålder ham ind. Sidste år optrådte han bl.a. i "Talegaver for børn"o
og man har også kunnet se ham i Stand-up.dk p&ZULU.
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Lørdag den 10. juni

Kl. 10.00 Kom og vær'med krocket (se omtale)
Kl. 18.00 Teltet åbner
Kl. 19.00 Fællesspisning m/CURLY FLOWERS (se omtale)
Kl. 02.00 Festen slutter (rJFn\\r

Rj'/
GWd

Kom og vær' med kroket lørdagden 10. juni S$
Kroketklubben inviterer alle til at prøve kroketspillet. Kroketklub-'-
ben stiller op med udstyr og instruklører. Så du kan sagtens
udfordre din nabo i et slag kroket. Mød op på banen og få en
hyggelig dag.

Fællesspisning lørdag den 10. juni
Snyd ikke dig selv for denne fest, hvor de supergode CURLY
FLOWERS spiller op til dans. CYRLY FLOWERS har lovet at
spille lige så godt og varieret som sidste ar. Så der garanteret god
fest i teltet. Mad og bordbestilling kan ske i hallens cafeteria eller
på Home Kro. Entre 50 kr. (veotrlng selv rallerkner og bestik)

Hallens menu

Røde og hvide sild, karrysalat
Æg, tomater, brød og smør

Kylling m/bag kartoffelmos
+ m/paprika champion sauce
Glaseret skinke m/græsk

"scoresalat" Icebergsalat m/
jordbær og hyldeblomst
Pastasalat m/grillet citron
Ruccola og oliven

Chokolade kage m/flødeskum
og frisk frugt

3 retter 100 kr.

Sild, karrysalat, æg, tomat
Rugbrød og ffirør

Mexicanske pandekager, tærter
Kyllingefileter, BBQ ben,
Indbagt championer
Flødekartofl er, bacon kartofl er
Salat bar.m.m.

Ostelagkage, hj emmelavet is
og frisk frugt

2rct1ær 100 kr.
3 retter 125 kr.
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Søndag den 1 1. juni

Vi håber, at i som Horne-borgere igen i år vil komme og bakke op
om vores arrangementer. Pengene går til et gqdt formål - Horne
Idrætsforening.

På forhånd tak

Sportsugeudvalget 2006
Lise Mogensen, Niels Jensen

Martin Jensen, Anne Mette Jensen
Kate Jepsen, Bruno Korsgaard

Dqglt; o

E,

Frisk, billig
og lige i nærheden

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

6800 VARDE TLF. 75260L44
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MICRO 1998'ERNE LøB IND MED EFB'S SUPERLIGAHOLD

Lørdag den 25. marts var en stor dag for 11 microspillere fra Horne/Tistrup, De skulle
nemlig løbe ind med EfB's superligahold som optakt til matchen mod oB, Kampen var
tilmed en TV kamp, så forældre, bedsteforældre og andet godtfolk kunne sidde og nyde
glimtet af de stolte drenge,

Reaktionerne var ikke at tage fejl af: jeg vil med igen næste lørdag,hvornår kan vi igen,
nøj- så du Berglund, ved du hvad - jeg løb med nr, 2, jeg kunne sagtens følge med ham
jeg løb med osv,, osv. - jo - det var nogle pavestolte og seje knægte. Glemt var næsten
den lange ventetid, hvor man næsten frøs en vis legemsdel ud af bukserne.

KIt ,X]MMI]RGADI g . VARDE . TtJ.75 22 t4 t4
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HANDBOLD KÆW
lgen i år havde mange tundet vejen til hallen for at spille håndbold i HTH (Horne-

Tistrup/Hodde). I alt 13 ungdomshold, der var repræsenteret i henholdsvis JHF (5) og

DGI (8), 4 hold i Team Nordf, der spillede under JHF og 4 seniorhold, hvor herrerne

spillede i serie 3, damerne i henholdsvis jyllandsserie og serie 1 samt et oldgirlshold i

DGI.

UNGDOM. Der er virkelig fremgang at spore på vores ungdomsholdr og man ian også

ud af resultaterne se, at der bliver gjort et stort stykke arbejde til træning, Før jul spillede

puslinge pigerne (2. holdet) sig op i B (JHF), og både minipigerne og smådrengene spil-

lede sig op i A (DGl). Øvrige hold var inden jul med helt fremme og prægede deres ræk-

ker, hvor enkelte hold efter ombrydningen ved juletid fik mere kamp til stregen, som gav

nogle rigtig gode kampe. Puslinge pigerne (1. holdet) kunne med en sejr omme iTeam
Vest have kvalificeret sig til Kredsmeterskaberne, men tabte desvæne18-11 Bedre gik

det for minidrengene i DGl, De vandt deres pulje og skulle nu spille om Amtsmesterska-

bet mod Team Helle. 1. halvleg endte 1-0 til drengene og de mange fremmødte forældre

m.fl. kunne se fem til en spændende 2. halvleg. Spænding var der, men en velspillende

Emil Hjørnegaard i målet kunne ikke passeres denne aften, så drengene vandt fortjent S
0 og kunne nu for 2. gang få hængt guldmedaljer omkring halsen. De kan nemlig også

kalde sig kommunemester. Med i præmien var også en tur til Skjern, hvor drengene var

oppe og se en håndboldligakamp med bl.a. Jesper Jensen, Lars Møller Madsen og Sune

Agerskou på holdet.

TEAM NORD/7 havde igen i år ingen herre ynglinge, men spillere fra bl.a. Kvong og

Kroager ville prøve lykken på vores øvrige hold, Vi havde både hene- og dame junior

samt dame ynglinge ude og spille til eliten. Det glippede for dame junior, men efter om-

brydningen endte både herre junior og dame ynglinge i de lokale rækker på ny. Dame

ynglinge blev kredsvinder.

Af nye tiltag er arrangeret en rystesammentur for de kommende og de nuværende juni-

orspillere den 28. og 29. april i Hodde-Tistrup hallen.

SENIOR. Herrerne i serie 3 endte på en 9. plads, som må siges at være godt nok, når

man tager kæningsindsatsen og de mange benyttede spillere i betragtning.

Serie 1 damerne klarede fisag længe inden de afgørende kampe, da kun et hold rykke-
de ud.

Jyllandsserien endte på en flot 3. plads og afgjorde at Sædding Guldager rykkede direk-

te op, da de sendte Vejen hjem fta Horne Hallen med et nederlag efter en kamp, der
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havde alt, hvad der hører en topkamp til. %-finalen blev dog endestationen for holdet i

Jydsk Cup i år, da de tabte til Bov fta serie 1 med 2122.
Henrik Boe Jørgensen meldte ud efter jul, at han desvæne ikke kunne fortsætte, hvorfor
håndboldudvalget i øjeblikket er sat på en ekstra opgave.

ARRANGEMENTER. Vifik i år tildelt at atuikle et mikrostævne i samarbejde med DGl,

som vi fik stor ros for. En stor tak til Heide fra Salon Anemone, Lydia Skov og pigespiL

lerne for deres hjælp.

Det er rart at vide, at man kan regne med nogen - så en STOR TAK skal lyde til dem,

som har været med til at holde vores forening i gang, enten som ftivillig eller som aktiv
leder. MANGE TAK siger vifor sponsorater til: Tistrup WS og Blilq Dagli' Brugsen og
OK Benzin i Horne, Sydbanh Q8 Tistrup og Gaarde Smede- og Maskinforretning.

RESULTATER:

DGI(HTH): JHF (HTH):

Minimini 1 3. plads Puslinge piger B-1

Minimini 2 5. plads Puslinge piger B-2

Minimini3 6, plads Puslinge drenge B

Minipiger A 6. plads Piger A
Minidrenge B Amtsmester Piger B

Småpiger B 6. plads Herrer 53
Smådrenge A 3, plads Damer JS

Oldgirls 3. plads Damer 51

JHF (TEAM NORD/7):

Herre Junior A 3, plads

Dame Junior A 5, plads

Dame Ynglinge A Kredwinder
Dame Ynglinge B 3. plads

2. plads

5. plads

4. plads

6. plads + sølv i Kreds Cup

4, plads

9, plads

3. plads

8. plads

Gitte Pallesen

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod 'Tlf.75 24 U 33
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mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11

6862 Tistrup

Tef .: +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 Grisetransport

o Containere - store som små

Leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Ve.imaterialer, Sl4gerog Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning

sv:ÅK;'Ji'3i"i,,,,
wiii*'?';iiiYW

:
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FRA DE FLOTTE
DOM

Baggrund

BJERGE I LESOTHO MED UDSIGT TIL FATTIG.

Jeg er lige kommet hjem fra Lesotho, som er

et selvstændigt 'lilleput' land inde i det store

Sydafrika, som denne rejsebeskrivelse hand-

ler om,

Helt kort er historien, at jeg for 32 år siden tog

fra Horne til København, Det blev til en inge-

niøruddannelse, som bl.a, førte til deltagelse i

udviklingen af en af verdens første håndhold-

te mobiltelefoner i hvad der senere blev til det

succesfulde Nokia udviklingscenter i Sydhavn

i København.

Men så fik jeg smag for at rejse ud i verden og

har i de sidste 14 år drevet et rådgivningsfir-

ma fra et kontor på Frederiksberg,

Det er især blevet til mange opgaver for Danida (udenrigsministeriet) i Bolivia og Nicara-

gua, men i de senere år er jeg også begyndt at arbejde mere med Asien og Afrika. For

fl ere oplysninger, se hjemmesiden: www,inkaconsult.dk

Denne tur på 6 uger til Lesotho kom i stand, fordijeg vandt en licitation hos EU Kommis-

sionen. Sammen med en konsulent fra England skulle jeg udarbejde et forslag til EU

ambassaden om en støtte på 50 mio. kr, over fire år til decentraliseringen med nyvalgte

kommuner i Lesotho. Samt udformning af en støtte til foreningslivet i landet, som både er

NGO'ere, kirken, fagforeninger og erhvervsorganisationer, En spændende opgave i et

land, hvor der er megen brug for en indsats på de to områderu

Hvad er Lesotho?
Lesotho er et meget flot bjergland. lntet andet land i verden har som laveste punkt 1.500

meter og de højeste bjerge ca. 3,500 meter. Det er et af de eneste steder i Afrika, hvor

man kan løbe på ski om vinteren, dvs. ijuni-juli måned. Billedet nedenfor er fra påsken,

hvor vi var ude at vandre i bjergene i 7 timer.

Hvor er landet dog fattigt med en gennemsnitlig indkomst på ca. 200 kr. om måneden pr,

indbygger. Den gennemsnitlige levealder er de senere år faldet ltl42 år. Og hele 20o/o at
Fortsættes .......
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den voksne befolkning er HIV smittet! Tænk sig at når man sidder til et møde, så har

hver femte person i en forsamling HlV, Jeg har aldrig før besøgt et land med så høj HlV,

omend man ikke ser ret mange på gaderne med AIDS brudt ud, De AIDS syge holder til i

hjemmene.

Lesotho er blandt de tre højeste i verden med HIV-AIDS. Det er ret rystende, når man

tænker på, at en verden med så mange rigdomme ikke har råd til at få stoppet denne

frygtelige sygdom (både forebyggende og behandling). F.eks, falder antallet af medlem-

mer af deres folketing, fordi der ikke er nok suppleanter til at indtage pladserne fra de

mange døde. Ligesom det har alvodige konsekvenser på mange arbejdspladser.

En vanskelig økonomi
Det wæreste er at se, hvad et sådant land økonomisk skal leve af på længere sigt, Tidli-
gere hade næsten alle familier minearbejdere i Sydafrika, men dette er faldet kraftigt med

mekaniseringen af minerne, Så lykkedes det Lesotho at tiltrække en masse tekstilfabrik-

ker for at sy tøj til USA, hvilket nåede op på 55.000 arbejdspladser. Men efter, at de

særlige toldaftaler på tekstiler udløb 1, januar 2005, er 15.000 arbejdspladser forsvundet,

Hvordan skal landets tekstil-industri konkurrere med Kina? Kineserne er på vej til at tage

halvdelen af verdensmarkedet på tekstilproduktion, Hvilken erhvervspolitik kan et sådant

land føre, som stort set ikke har nogen komparative fordele i en global økonomi med

fihandel?

Endnu værre er det for deres landbrug, fordi EU og USA stadigvæk giver kæmpestor

støtte til vores landbrug, I EU får hver ko, hvad der warer til 15 kroner om dagen i land-

brugsstøtte, Mere end halvdelen af indbyggerne i Afrika har en mindre indtægt end ån ko

i EU. Og i gennemsnit får verdens fattigste blot 25 øre om dagen i ulandsbistand.

Vivælger i projektforslaget i Lesotho at medtage en støtte tilforeninger (NGOere), som

arbejder sammen med husmands-brug om at femme bæredygtig landbrug ude i bjerge-

ne. En af aktiviteterne er at begrænse den omfattende erosion af bjergsiderne, hvilket

bl.a. kan gøres med stengærder, og at de pløjer på langs af bjergsiden. Det er et helt

anderledes landbrug end i Ves$ylland, men det er alligevel en god baggrund for dette

arbejde at været opvokset på en gård i Horne,

Der er brug for UJandsbistand
Mange fortæller os under møder, at Mellemfolkeligt Samvirke havde et rigtigt godt pro-

gram i Lesotho. De spørger derefter, hvorfor Mellemfolkeligt Samvirke måtte forlade

Lesotho? Jeg må fortælle dem, at det skete efter at VK regeringen i Danmark valgte at

nedskære ulandsbistanden med 25010. Hvorfor? spørger de så, Det har jeg svært ved at

ware på. Jeg forstår det jo heller ikke selv, når jeg kommer tilbage til den materielle

velstand hos danskerne på indkøb i Frederiksberg Centret eller op ad strøget i Varde.
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I den nye finanslov har regeringen sat et krav op om, at private danske u-

landsorganisationer skal indsamle 10o/o al budgettet, Jeg har jo selv gennem mange år

været aktiv - og i en periode formand for bestyrelsen - i ulandsorganisationen lbis, som

har specialiseret sig støtte til uddannelse. Kravet fra regeringen betyder, at lbis skal

indsamle 10 mio, kr, om året for at kunne fortsætte det nuværende aktivitetsniveau i

Afrika og Latinamerika, Jeg vil derfor opfordre jer til at lave en overførsel til lbis' bank-

konto i Nordea: Reg. nr: 2191. Konto: 5906 923108. Eller gå ind på hjemmesiden

www.ibis.dk

Jeg skal tilbage til Lesotho den 25. juni i to uger for at gøre opgaven færdig' På den tur

tager min kone Kirsten med, så vi bagefter kan besøge Kalihari ørkenen ved et delta, der

er en kæmpe flodslette på størrelse med Schweiz. Deltaet løber ikke ud i noget hav, men

bliver opslugt af Kalahari ørkenen, Området har en fantastisk mangfoldighed af vildt, så

den tur glæder vi os til. Eller sagt på jysk, så har vi ikke noget at klage over'

Mange oplevelseshilsner

Hans Peter Dejgaard

TVh at børnene gennemfører 5 års skolegang i Lesotho. Regeringens målsætning

er at leve op til FN's målsætning om at få alle børn i skole.
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HORNE MESTERSKABERNE I BADMINTON

U9 drenge single
1, Anders Gravesen

2. Simon Jessen

3, Martin Albertsen

Ul1 drengå single
1. Jacob Juul Jensen

2. KasperAarhus Hansen

3. Esben Laursen

U15 drenge single
1. Kasper Lindvig

2. Patrick Christensen

Årets ungdomsspiller blev 1GSPER LINDVIG

ffiw

Ul3 drenge single
1. Nickolai Christensen

2, Lasse Lindvig
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Mixdouble
1. Katrine lbsen Larsen/Per Lund Hansen

Henedouble senior
1. Kaj Nielsen/Arne Albertsen

KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

28.05.2006

04.06.2006

05.06.2006

11.06.2006

18,06.2006

25.06,2006

02.07.2006

09,07.2006

16.07.2006

23.07.2006

30.07.2006

06,08.2006

13.08.2006

20.08.2006

27,08.2006

03.09.2006

10,09.2006

lngen

kt.10.æ
kr.09.00

kt. 10.30

kt, 09.00

lngen

kt. 09.00

lngen

kt.09.00
lngen

kt. 10.30

lngen

kl. 19.30

kl, 09,00

kt,'t0.30
kt.09.00
kt. 10.30

pinsedag

2. pinsedag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

ilf.7526-4055

ilf,7526-0042
flf.7526-0085
flf.7526-0556
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AKTIVITETSKALENDER

02,06.2006 Fed Fredag iHorne Hallen

04.06.2006 Spejdernesloppemarked

uge23 Sportsuge

07.06.2006 HornePensionistforening.Heldagsudflugt

12.06.2006 Præmiewhist

17.06.2006 4H. Udflugt på skinnecykler

23.ffi.2006 Spejderne. Sct, Hans på Knuds Plads

02.07.2006 Spejdernesloppemarked

uge27 FodboldskoleiTistrup

uge 28 Spejdernes sommerlejr

uge 31 4H Madskole

02.08.2006 Horne Havekreds.AftenturtilVestmedia

06.08.2006 Spejdernesloppemarked

19.08.2006 Torvedag

03.09.2006 Spejdernesloppemarked

09,09,2006 4H Skue iVarde
17.09.2006 Amtsmesterskab i hold-kroket på Horne Stadion

17.09.2006 Prirno Cup -fodbold for poder og mikro i Tistrup

30.09.2006 Høstfest

01.10.2006 Spejdernes loppemarked

06.10.2006 4H. Årsmøde

13,10.2006 Skolernes Motionsdag

05,11.2006 Spejdernesloppemarked

18.11.2006 Horne Havekreds. Juledemonstration i Horne Hallen

01.12.2006 4H. Julefrokost

15.12.2006 Juletræsfest

16.03, -
18,03.2007 GymnastikopvisningforområdeVarde
24.03.2007 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning

juli

sept

nov.

aug.

dec.

2007

marts

LOPPEMARKED

Tilstøfte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe

Den første søndag I hver måned afholder "LOPPERNE' loppemarked på Hindsig-

vei 29 i Horne fra k|.9.00 - 12.00.

Vi har møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej,

Priserne snakker vi om.

vl
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TTT$TE
ZETOR

- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148 Tlf.
Bounum Tlf.
6870 øLGOD Bil

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

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Tlf. 75260163 - bilttf. 21226801120330163 tl

BORNE
JOHN BORG HATSEI{
HoRNE . 6qxt VARDE - TLF: 75 25 00 93effi

tsRUUN røPnilNo
'onvEGAoE 

13
æ7O øLAOO'TLFI 75 24 4a æStoregade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

www.malerstart.dk
Gl. Præstevei 63 ' Sig ' 680O Varde

Tlf. 75 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 ring først, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en nY.

HORNE CYKELFORRETNING

v/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

tlf. 7526 0102 eller 204371'11

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

Telefon 75 26 02 30
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