35.

årgang

nr.277

Marts 2006

.\ (- GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN 6
'"",.H*"-S
'u."*"-S
Lørdag den 18. marts 2006 k|.19.00
^
Lopperne
4 - S-årige

Jette & Marinus Poulsen, Katrine Schmidt,
Charlotte Hansen & Lasse Gram

Forældre/barn
Store piger
3.

-

drenge

Bhkt.

-

Rene Knudsen, Jan Andersen & Frank Pedersen

2. kt.

Supergirls
Bhkl.

-

,Christina Vig Jessen, Camilla Hansen,

2. kl. piger

Helene Hansen & Anita Richardy

Bl. Springhold

-

Lene Vig Nielsen & Charlotte Stig

5. kt.

Små

3.

Dorthe Bejder & Anita Aagaard

Carsten Søndergaard, Jan Andersen,
Brian og Christian S. Hansen

B. kt.

*t\

Motionsdamer

- Tistrup

Spændstige mænd

-

Kirsten Christensen
Niels Kristian Nielsen

&/i
\!J,i

E ,t,',/
q5
,' r I
ri't,,
/,/ \\
eåd

Juniortræningsholdet
fra område 4

Lisbet Hribschmann, Heidi & John Mathiesen,
Daniel Hestbech & Søren Nielsen

Entre:

Voksne 30 kr.

-

børn 15 kr.

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød.

PA GENSYN
HORNE GYMNASTIKFORENING

1\

('

Åu
\\1/

r-i
/r{r'{.U-ts-+
rl

DAI\-EL AIS

EL-INSTAI,LATIONER
&.LANDBRUG
PLC & PC STYRINGER

ixousiru

AUT. EL-INSTALLATØR

vtDEoovERVÅcNING

TONNESEN HORNE

Døgnvagt

75 26

0l

a

66

a

SALG & REP EL-MOTORE
SALG & RTP PUMPER, BLÆSE.R, GEAR.
SALG & nr,p gÅnnr HvIDEVARE

OSKAR'S AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALE AUTO PARTNER

Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b

Strømgårds
EL - Service
Vi lilbydcr alt Iige fra alm. service,
nybyggeri, induslri, Iandbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagr på tlf. 7526-N70

Mobiltlf.

27127072

Qiner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Bitflf. 2368 8950

-

Ttt.7526 0467

75260520

-

2368 8955

Honile
Tørnrerforretning
,-=b'

)w@

"nr.75260214

.
.

AOLIQBICQEBI
rrlslurrrr
INDUSTETBYQQEBI ///// olrt /////

o
.
t

FBI'TIDSIIUSE
EEPASABTIoNSABAEJDE
PS0JEKTEBINq AF BYQCEEI

.

LINDABUCSBYQqEBI

Tømrerrn

Ing.:

:

Knud Lund Hansen,75260214
Moilen Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvei
6870 Ølgod

Tr.75 24 12

33

Fax 75 24 10 83

2
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HORNELUNDS VENNER . GENERALFORSAMLING
Hornelunds Venner afholder ordinær generalforsamling

søndag den 26. marts 2006 kl. 14.00 på Hornelund
Dagsorden if. vedtægterne
Der serveres en kop kaffe,

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK
Generalforsam

I i

n

g afholdes

tirsdag den 28. mads kl, 19.30 i store mødelokale i Horne Hallen
Dagsorden if. vedtægterne.
Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING FAMILIE & FRITID, HORNE
onsdag den 29. marts kl. 19.30 i skolekøkkenet, Horne Skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne,
Medlemskort til Familie & Fritid for sæsonen 2006-2007 kan købes denne aften (50 kr,)
Kom gerne med forslag til næste års program,
Familie & Fritid, Horne / Mona Nielsen

INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Tilforeninger m.fl. i Horne
lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foægår søndag den 2.

aprilfn

kl. 10.00

Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres til som sædvanlig at bakke op om indsamlingen (vi mødes kl. 09.30 tilorientering og en kop kaffe på Home Skole)
Tilmelding senest fredag den 31. marts på tlf. 7526 0031.
Bessie Aggeboe

STøT VORE ANNONCøRER - oE STøTTER
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Generalforsamling i
Horne Brugsforening
lndflydelse på fremtiden

Kom til generalforsamling og bliv
klogere på butikken, din mulighed
for at få indflydelse på foreningens
arbejde og det kommende års
medlemsaktiviteter.

Tirsdag den 28. marts
På Horne Kro

Kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Af hensyn tiltraktementet, kan
adgangskort afhentes i Brugsen
senest lørdag den 25. marts 2006.
Venlig hilsen Bestyrelsen

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde
senest den 19. april 2006.
Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne by og sogn.
Ansøgninger sendes til Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48, Home.
Sogneforeningen

NYE WINTHER CYKLER LIGE HJEMKOMMET
Er der 6n, der mangler en ny cykel til fødselsdag eller konfirmation, eller der er måske
nogle, der tænker på en ny cykel til foråret,
40 cykler ibørne- og voksenstørrelser til priser fra 1,100 kr. ti|4.600 kr,
Horne Cykelforretning/Svend Aage Østerberg

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

GYMNASTIKSÆSON 2005/06
Vi nærmer os igen afslutningen på gymnastiksæsonen.
Vi har i alt haft 8 hold i gang i gymnastiksalen med rigtig mange aktive og de 6 af holdene vil geme vise os, hvad de har arbejdet med til opvisningen i Home Hallen lørdag den
'lB. marts.
Det er en aften vi alle ser frem til med stor fornøjelse.

Gæsteholdet bliver igen Juniortræningsholdet fra område 4 (Varde, Blåbjerg og Blå'
vandshuk kommuner, Holdet består af 1 1 2 unge gymnaster i alderen fra 13 til 18 år. De
træner 2%lime hver mandag i Oksbø|, og vi har ikke mindre end 5 piger og 4 drenge
med fra Horne sogn. De glæder sig meget til sammen med holdet at vise deres forrygende program i Horne.
Vi håber, at rigtig mange forældre, bedsteforældre og andre interesserede vil være med
til en rigtig god afslutning på gymnastiksæsonen.
Der kan som sædvanlig købes kaffe med brød efter opvisningen.

HGF/Lene Jensen

DANS

- HORNE IF ??????

w

I 2005 fik vi en del henvendelser om opstart af dans i Home lF. Vi er ganske lidt i gang
med at overveje, 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 anangere,
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 anangere det - uden jeres hjælp, tror jeg ikke, det bliver til noget.
Jeg vil gerne høre tilbage i løbet af marts-april 2006.
Home I F v/Dora Harck, harck@post1 1 .tele.dk, llt. 7 5-26047 2

ENHNNGIEICI
Stadionvej 16, Horne, 5800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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TRÆNINGSSTART FODBOLD

r--tt

ITISTRUP B/HORNE IF

Ø

Pigejunior årg. 89-90-91 og Piger årg. 92-93
Starter lørdag den 18-3 kl. 13.00 i Tistrup. Efter træning er der suppe i klubhuset.

Lilleputpiger årg. 94-95 starter mandag den 20-3 kl. 18.30 i Tistrup.
Miniputdrenge årg. 96-97 starter mandag den 13-3 kl, 17,30 iTistrup.
Miniputpiger årg, 96-97 starter mandag den 20-3 kl, 18.00 i Tistrup.
Mikrodrenge årg. 98 starter fredag den 7-4 kl. 17.00 i Tistrup.
Mikrodrenge årg. 99 starter fredag den 7-4 kl. 17,00 i Tistrup.
Mikropiger årg. 99 starterfredag denT-4 kl. 17.00 i Tistrup.
Poder årg. 00 og yngre starter fredag den 7-4 kl. 17.00 i Tistrup.
Venlig hilsen Ungdomsudvalget TB/ HlF.

KAMPLEDERE TIL UDENDøRS UNGDOMSFODBOLD SøGES!
Ungdomsafdelingen i Horne/Tistrup er i positiv udvikling, det betyder at vi får flere og
flere fodboldkampe, vi skal finde kampledere til.
Det drejer sig om 3-, 5- og 7-mands fodbold på Home stadion.
Der kræves ingen forudsætninger udover at have lyst til løbe rundt mellem nogle entusiastiske fodboldspillere i alderen fra 5 år til 14 år.
Fodboldafdelingen sørger for, at du får regler udleveret.
Jobbet er ulønnet, men det giver en masse sjove oplevelserl
Så er du junior-, ynglinge-, senior-, oldboys-, veteranspiller eller bare lidt interesseret i
fodbold og børn/unge så kom ud af busken og meld dig til et par timer i foråret og efteråret.

Vi har brug for din hjælp!
Kontakt:

.
.

Henrik Jessen, fodboldudvalget på tlf. 75260107
Henning Lindenberg, kampfordeler på tlf. 75260450
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TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5

Hermed forårets turneringskampe for serie 3 og serie 5. Der kan forekomme ændringer i
programmet, disse ændringer ville være at finde på www.ibu.dk, hvor man også kan se

resultater og turneringsprogrammer for alle hold i Horne/Tistrup. Derudover kan man
følge med på www.horne-varde.dk og i Ugebladet Ølgod, hvor begge holds hjemmekampe vil være annoncerede.
Begge hold håber på stor opbakning og mange tilskuere til såvel hjemmekampe som
udekampe.
Serie
Dato oq tid
08-04-06 13:30

Hiemmehold
Home lF
Heinsvio lF

Udehold
Næsbierq RUI
Home lF

21-04-06 18:45

Home lF

Nr.Nebel/Bork

27-04-06 19:00
05-05-06 19:15

Vorbasse B

19-05-06 19:00

Home lF
Aoerbæk SF
Home lF

Home
Varde
Home
Ølood

26-05-06 19:00

Alslev B

Home lF

0'l-06-0619:00

Tistruo B

Home lF

09-06-06 19:30

Home lF

17-06-06 14:00

Kroqaqer B

Skovlund lF
Home lF

17-04-06 16:00

14-05-06 18:00

'1

lF

lF
lF
lF

5, pulie 104:

Dato oq tid
09-04-06 13:30

Hiemmehold
Sio/Thorstnrn lF

13-04-06 10:30

Home lF
Varde lF 4 (udoåetl

22-04-06
28-04-06 19:00
06-05-06 13:30

Udehold
Home lF
Nr.Nebel/Bork

Home lF

11-05-06 19:15

Home lF
Aqerbæk SF
Home lF

Outruo B
Home lF
Varde lF

19-05-06 19:00

Lunde B

Horne lF

25-05-06'10:30
02-06-06 19:00

Home lF

Kvono lF

Home lF

Faabomly'renderup lF

10-06-06 14:00

Henne B

16-06-06 19;00

Home lF

Home lF
Nordenskov lF

1

HIF/Fodboldudvalqet

IiR,{iMMIiKii\Dl"i 9 .VARDE . Ttn 75 22 14

14
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SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD 2005/06
Ungdom, JBU:
Miniput

I 96:

47
p. 37

lF
2. Horne lF

p.

1. Nr. Nebel

Miniput A 95:
1. Esbjerg fB
5. Horne

lF

50
p. 18

1

p.

Miniput C 95:
1. Sdr.

Omme
lF

7. Horne

p.

51

p'17

Herrejunior B:

Drenoe B:

43 1. Blåbjerg
p.17 5. Horne lF

lF
4. Horne lF

p. 34

p.

1. Hejnsvig

P. 9

Da der ikke bliver fokuseret på resultater og stillinger fra mikroholdene er disse ikke medtaget.

Senior, DGI:
Herrer serie
1. Holsted fB

1:
1
2. Horne lF

33
p.25

p.

Veteranerisupervet.:
1. Ribe

BK

6. Horne lF(superv)

p.32
p. 11

Herrer serie 2, pulie
1. Horne lF
4. Horne lF

1
2

1:
p. 35
p.20

oldqirls:
p. 36
4. Horne lF, sen OG p.9
Oldqirls/senior
1. Horne

lF

Herrer serie 2. pulie 2:
1. JBS

8

7. Horne lF

p' 35

3

p.22

Hener serie 3:
1. Varde lF

5. Horne lF

4
2

p. 36

p.22

Dame senior:
1. Varde

3. Horne

lF
lF

p.37
p. 33
HIF/Fodboldudvalget

MALLE PTANTAGE
Selvskovere søges til Malle Plantage,
Henvendelse til Frede Holm, tlf. 7526 0103

GAFETERIA

æw#*
Mødelokaler op

8

til

ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei

33. Horne.
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6800 Vorde

SPORTSUGEN 2006

w

Arbejdet med at arrangere dette års sportsfest er i fuld gang. lgen i år har vi i Sportsugeudvalget forsøgt atgøre det til en god uge for alle både ung som gammel.
Sportsugen starter i år mandag den 5. juni. Og lige som alle andre år, fløjtes der her op
til den efterhånden legendariske gadefodboldturnering. Den efterfølges sædvanen tro af
skattejagt og rafleturnering. Tirsdag er aftenen, hvor Horne møder Tistrup i den klassiske pokalkamp. Horne har en revanche til gode efter sidste års nederlag, så kom og bak
op om Hornes drenge.
Der vil i hele ugen være opstillet hoppeborg for bøm, og onsdag er specielt tilegnet børn
og barnlige sjæle. Her vil være børneloppemarked, flødebollekast osv. Desuden vil 2

klovne komme og underholde i teltet onsdag aften, Og torsdag aften gentager vi sidste
års succes med helstegt pattegris, hvorefter Gøglervognen kommer forbi. Cykelløbet
køres traditionen tro fredag.

En forhåbentlig velbesøgt og fomøjelig uge afsluttes med et brag af en fest. lørdag
aften byder vi op til dans og hyggeligt samvær i teltet. Vi har allieret os med bandet
CURLY FLOWERS, som også var her sidste år. De har lovet os, at de vil gøre alt for at
festen bliver mindst lige så god som den seneste.
TUSSEYNGEL
Tusseyngel blev lanceret sidste år som et altemativ/tillæg til cykelløbet. Det går i enkelte
træk ud på, at man låner 1.000 kr, af Sportsugeudvalget for derefter at få dem til at
yngle. Man kan lave alle mulige forskellige happenings. Det eneste krav er at alt overskuddet går til idrætsforeningen.

Skulle nogen have lyst til at lave en happening som det fantastiske modeshow som
Henriette Nielsen og Linda Møller fik stablet på benene, så kan man kontakte en af
Sportsugeudvalgets medlemmer,
SPORTSUGEUDVALGET
Lise MogenseniNiels

Jensen

Jensen
Korsgaard
Anne Mette Jensen
Kate Jepsen
Kim Wester
Martin
Bruno

tlf. 7526 0478
t|,1.20140271
tlf. 6091 1883
tlf. 2299 1360
1'11.7526

0492

tlf. 7677 6085

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.Hubben
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PRÆMIEWHIST
Spilledage i2006:

Marts:

6. + 20,

April:
Maj:

3. +18.
1. + 15.+29.

Juni

12.

IIo*ne ICro

G ode s e Is kab s/mø de lokaler.
Hyggehg krostue og krohave.
W lzverer også mad ud af huset.

Vi
På Horne Kro

-

er matlen altid

go'

ses

hilsen Kirsten &

Kurt

TrE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

www,malerstart"dk
Gl. Præstevej 63. Sig . 68OO Varde
Tlf. 75 26 43 92. Bit 21 77 06 92

Tistrup

OPfff

v/ aut.

C. B. Lange
Storegade 23, 6862 Tistrup
9.30

onsdag: 9.30 - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00
lørdag: lukket

10

-

WS-inst

og kloakmester Claus ffansen
t75299098
Bilrtf . 202249 40 n062 49 40

Tlf . 7 5299093

Opti ker & kontaktlinseoptiker

rff.75291287
Åbningstiden man., tirs., tors.:

TISTRUP YVS og BLIK

17.30

Noturgos

Blikltemlagerarbejde

Solvarme

Ventllation

Vmd
Vame

Kloak
Olieflrserrice

Naturgmsemice

Sanitut

- indhent uforbindende tilbud
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HøJSKOLEDAGEN DEN 21. JANUAR 2006.

ÅA

IKW

Lørdag den. 21. januar 2006 var der Højskoledag i Horne, som Thorstrup og Home
Menig hedsråd havde arrangeret.
Vi startede dagen med gudstjeneste i Home Kirke. Det var gade- og ungdomspræst
lben Munkgaard Davids fra Arhus, som skulle holde gudstjenesten. (Vi havde i menighedsrådene bedt hende om at holde en lidt utraditionel guds$eneste). Nu da det var en
ungdomspræst, der skulle stå for første del af Højskoledagen, havde konfirmandeme
fået tilbudt gratis deltagelse i denne del. Der deltog to, 6n fra Thorstrup og ån fra Horne.
Guds$enesten foregik på følgende måde: Da vi kom ind i våbenhuset, fik vi udleveret en
seddel, hvorpå der stod, hvordan hele gudstjenesten ville foregå, Efter præludiet, bød
lben Munkgaard Davids os velkommen og fortalte, hvordan hun havde tænkt sig, guds$enesten skulle forløbe. Temaet var: At møde sin næste.

Så sang vi en salme, derefter prædikenen:" Den barmhjertige samaritanefl over Lukasevangeliet 10,23-37.
lben M. Davids holdt prædikenen fra gulvet foran os. Dernæst spillede organisten.stille
musik, og vi kunne tænde et fyrfadslys og sætte det på et kors, som lben havde lavet af
2 stykker gammelt træ. Man kunne også skrive en bøn eller bare sidde lige så stille og
tænke. Da vi var færdige med dette, sang vi en salme, og efter salmen var der kirkebøn.
Bønnerne var folks egne, som blev læst op. Så var der igen en salme, derefter Velsignelsen og til slut selvfølgelig postludiet.
Vores mening om denne her anderledes guds$eneste er: " Vi synes, at lben gjorde det
på en flot og behagelig måde, således hun ikke overtrådte vores grænsef .
Efter gudstjenesten fik vi kaffe og rundstykker på Home Kro, hvorefter lben M. Davids
forlaftå om sit arbejde som gade- og ungdomspræst i Århus. Det var meget spændende
alhøre, og man kunne fornemme, at det arbejde brændte hun virkelig for.
Så var der middagsmad - (den var som sædvanlig god - tak for det Kirsten og Kurt !).
Efter maden holdt Leif Hansen foredrag over sin bog: "l seng med [enden."
Det gjorde han godt. Han fortalte historien om sit og moderens liv på en måde, så man
levede sig helt ind i den.

Ja, så har Thorstrup og Hornes nye menighedsråd prøvet at arrangere deres første
Højskoledag, og inden vi får set os omkring, skal vi til at anangere den næste. Så hvis
nogen har nogle gode forslag, vil vi da geme høre dem.
Ruth og Bente/Horne Menighedsråd.

Udgave

Stof senest

Bladet udkommer

Nr.278

Lørdag
Lørdag

den 1. april

19. april

den 13. maj

31, maj

Nr. 279
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Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:

fre.

g.00-1g.00

søndag

8.00-17.30
8.00-13.00

man.-tors. og

tirs og ons.
lørdag og

RNE,

6800 VARDE TLF. 75260L44

Transport i vest
Alt

o
o
o
o

så er vi bedst!

-

i transport udføres med:
Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og GrisetransPort
Containere - store som små

Leveringsdygtige i:

r

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slaggerog Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSEN'%
flevej 6.5852 Billtr
r,'Tlf. 75 25 83 17

''i

Fax75259117

12
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.' en Partner
dw kan regne rned
og;så i frd:m,ti

n!

Partner Revision Vest as . Varde

i'

Kraernrllergade7.6800Var<ie
rrr.z5ez47o0 Fax?Fe?j6i3
www.partrrerrevisionvest.dk

Partner Revi*ioh v€5t ås

erdeiuderr:repræsentEfetl

l l.t$f;åt["åreoa

$smrtse*r åtq*vfsår:m \,fust

.

ax**
I

Regiltreret revisionsakti*elskab . CiVS;nr, 19 39 5i,?5 . FRfi . Medlem

tl ,RTHIIIET
, GtLpPC$
,:

mrcm'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
6862 Tistrup
Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +457529 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN.
Så er det atter tid til lidt nyt fra skolebestyrelsen på Home Skole.

Skolefesten den 2. februar:
5. klasse har som vanen byder sig stået for at lave skuespil til årets skolefest. I år var
det Bølle Bob der blev spillet. Et godt stykke, som både indeholdt dialoger og sange
som passede rigtig godt til børnene i netop denne klasse.
Flot spillet alle mand l!
Der var stor aktivitet rundt om i klasserne, da skuespillet var slut. Der blev slikket, spist
pølser og drukket masser af sodavand i løbet af aftenen.
Diskoteket spillede op og trak fulde huse, der blev dystet og danset til aftenen var forbi
mens forældrene fik sig en god snak over kaffen.

-

Festen var atter en succes med stor deltagelse,
Årsberetningen blev aflagt på valgmødet, men skulle nogen ønske at læse den, er den
at finde på skolens hjemmeside www.horneskole.dk
Desværre er det igen eller rettere stadig et meget stort problem med rengøringen på
skolen. Det skyldes udelukkende besparelser. Som situationen ser ud nu, lader det til,
at det "bare" er noget, vi skal finde os i, (med mindre at I som forældre eller brugere af
skolen vilgøre kommunen opmærksom på problemet)
Der er blevet udarbejdet rammer for forældrerådet i Myretuen, de kan også læses på
skolens hjemmeside.

Pr. 1. april 2006 indtræder den ny skolebestyrelse som består af: Ulla Lindvig, Anette
Schmidt, Carsten Søndergaard, Anton Peder Nielsen og Stig Larsen.
Suppleanter er: Anita Richardy, Katja Tofte Greve og Hanne Hjørngård.
Den nye bestyrelse konstituerer sig på et "afleveringsmøde" den 21. marts
Fra den afgående skolebestyrelse skal der lyde et varmt TAK FOR GODT SAMARBEJDE GENNEM ALLE ARENE både til skolens medarbejdere og ledelse, men også til
forældrene og ikke mindst til Homeposten, fordi vi måtte komme med vores kommentarer, både positive men også negative!
På skolebestyrelsens vegne Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen
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SKRAMMEL OG GENBRUGSKUNST I BøRNEHØJDE.
Skolens, Myretuens

og Regnbuens store
og genbrug"

kreative prolekt "Skrammel
blev en stor succes.

Børnene gik op i det med liv og sjæ|, hvilket
resulterede i nogle meget flotte kunstværker.

Fredag den 10. februar kunne vi slå dørene
op til en stor fælles fernisering i gymnastiksalen på skolen.
1000 tak til vores leverandører af "skrammgl".

Maiken Flindt-Christensen/Regnbuen

Nørre

A116 1

- 6870 Ølgod -Tlf.75 24

M33
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Torvedagen i august, Endnu engang en god dag, som virkelig kan trække folk fra huse.
En stor tak til Torvedagsudvalget og ikke mindst til Niels Ølgård, som ved genbrugssalg
igen imponerede med salg for over 40.000 kr.

Høstfest 257 deltagere, som alle havde en god fest, ikke mindst grundet bandet YOYO,
som i øvrigt er genbestilt til i år.
Opsætning af julepynt - ingen kommentarer.

Juleoptog i byen med Varde Garden samt uddeling af 181 slikposer til bømene. En fast
tradition, som altid trækker mange folk,

Børnejuletræsfesten 170 børn og 131 voksne deltog. Det var som sædvanlig Spejderne, Gymnastikforening, HIF og Sogneforeningen, som stod for anangementet. En god
aften, hvor alle hygger sig. Der blev et overskud på740,12 kr. til hver forening.

Græsslåning af grønne områder (tivoli plads, ved Klokkedoj, skoven samt Knuds
Plads). Jes Jensen styrer dette til fuld tilfredshed.

Genbrugsplads kører fint styret af Jes og Niels.

Snerydning og grusning fungerer fint med de "nye" traktorførere, dog er maskineriet
nedslidt og kræver snarest udskiftning, Det er nok nødvendigt med en kraftigere traktor,
Endnu engang skal det nævnes, at det i bestyrelsen er vedtaget, at vi kun kører ud, når
Varde Kommune varsler. Dette medfører nok, at der til visse tider ikke bliver ryddet med
det interval, nogle kunne ønske, men foreløbig er det den eneste varslingsmetode, vi tør
stå inde for.

Andet i 2005
lndvielse af Vikingelunden i maj. Markedsføringsudvalget bestående af Svend Hjørngård, Lise Jeppesen, Stig Larsen, Tine Jessen, Niels Tradsborg, Heidi Poulsen og John
Thomsen udførte et enestående stykke arbejde med indvielse af Vikingelunden. Ca.
350 mødte op til en dejlig dag med gratis mad. Tak til Andelskassen for sponsoratet af
øl og vand og til Torvedagsudvalget for de resterende udgifter ca, 20.000 kr.
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Vælgermøde på kroen trak ca. 75 deltagere, god spørgelyst fra salen til politikeme,
som virkede forbavsende enige på tværs af partiskel.

Fonden

til forskønnelse af Horne by og sogn

har

87.543,72 kr., som er doneret til:
Horne Jagtforening (udsætning af fasaner)
Horne Sogneforening (græsslåning m.m.)
Vedligehold: Torvet
Vedligehold: Julelys
Rest til afdrag: skov

i

200412005 givet

et aftast på

1.500 kr.

16.892 kr.

2.798kr.
7.168 kr.
58.734 kr.

Antallet af medlemmer pr.31.12.2005 er 353 - et antal som ligger meget stabilt.
Planlagte tiltag for 2006

-

Påbegynde arbejdet med etablering af naturlegeplads i Skovparken
Etablere bålplads ved Vikingelundens sø.
På bestyrelsen vegne/formand Gert Lynge Christensen

HORNE 4H

Program 2006
Dato Aktivitet
1713 Pyparty

4tl4
514
614
714

Syhold starter på skolen
Spirer og træhold starter
Madhold starter
Førstehjælp - husk tilmeldinq senest 10. marts

Snnal,uK
Huad kan ui gøre for dig
Storegade 25 - 6862 Tistrup - Tlf.75 29 90 26 . sydbank.dk
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MODESHOW 27.02.2006
Mange tak for det flotte fremmøde til modeshowet
Det var overvældende!

i mandags. Ca. 400 indløste billet.

Tak til:

Butikkerne: KIDZ CORNER, SØS, SPORTIGAN, LINDHOLM, X-ZITE, DAN-EL, ØLGOD
BLOMST & GAVE, NØRGAARD ANDERSEN OPTIK, SKOHUSET, SKOGALLERIET Og
SAXOFONI.
Tak til:
Ølgod Ugeblad for jeres store bidrag tilshowet.
Tak til:

Alle MANNEQUINERNE, - i alt 37 lokale modeller, - I gjorde det rigtig godt alle sammen.
Jeres optræden gjorde, at vi fik set masser af flot forårstøj, sko og briller.
LISBETH (SAXOFONI) og hendes dygtige hjælpere: JANE og CHARLOTTE, som havde rigtig travlt med at sætte hår og lægge makeup på alle mannequinerne.
THORKIL og alle hans hjælpere for opstilling i hallen: scenen og bordene og ikke mindst
det flotte power-point show.
ELSEMARIE og alle hendes hjælpere for velsmagende mad og hurtig servering.

]

i$
i-Pil
ti:.:i:i

:::*

Fra det store modeshow i Horne Hallen den 27. februar 2006
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KURT der både leverede og styrede musikken til showet.
JOHN for at tage billeder både til hjemmesiden www.horne-varde.dk, HornePosten og
Ølgod Ugeblad.
Til hjælperne ved kassen og de 12, der sørgede for at amerikansk lotteri lynhurtigt blev
solgt i pausen.
Til ERLING JENSEN for sangen.

TAK til alle SPONSORERNE, som bidrog med masser af gaver, gavekort m.m. til gevinster til lotterisalget i pausen. 135 flotte gevinster + 9 til bortlodning på indgangsbillet:

-

-

-

Nørgaard Andersen
Oskars Autoværksted
Sko-galleriet
Home Tømrerfonetning
Optik - Lenes Blomster - Apoteket, Ølgod - Poulsens Efterflg. - Junik - Matas, Ølgod
Storegades
Pizza-huset, Ølgod HM Gardiner lmerco, Ølgod Axfort's Bageri
Slagter - BT Gulve - STARK - Søs - Strømgaards El-service - Bounum Maskinstation
- Lindholm - Sportigan, Ølgod - Kidz Comer - X-Zite - Sko-huset - Sdr. Malle MaskinHentine & Cor de Goede
station Malle Traktorservice
Bounum Kartoffelcentral
Lundgaard - Horne-Hallens Cafeteria - Sigurd Møller - Anders Jensen Horne MurerFrk. Maria - Varde Kommune - Malerfirmaet Egon Hanne - Horne-Tistrup Dyrlæger
Horne Cykelfonetning - Andelssen - Tistrup-Bounum Smede- og Maskinforretning
Niels Ove Bendiksen - Theilgaard, Ølgod Horne-Vittarp
kassen, Horne Saxofoni
Maskinforretning - Dagli'Brugsen, Horne og Horne Kro.

-

-

-

-

-

-

-

Tak til

-

-

-

-

-

-

-

:

Alle danserne fra Birgit Husteds Danseskole, Kolding for underholdning i pausen.
Tak til JOHAN SPRANGERS for din debut som mannequin til modeshow i HORNE.
KÆMPE STOR TAK til vore to konferencier: KAJ NIELSEN og ANNI THOMSEN, som
velvilligt sagde ja til den store opgave. I supplerede hinanden rigtig godt og sørgede for
at showet bare kørte.
Sidst men ikke mindst skal l, som indløste billet også have TAK for opbakningen.
Uden publikum

-

ingen show!
Med ydmyg og taknemmelig hilsen Henriette og Linda

PS "Tussen er blevet til ca. 29.500 små haletusse/'

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER

OS

1e

GENERALFORSAMLING I HORNE ANDELSKASSE
onsdag den22, marts (se annoncen på bagsiden)
Otto Heiselberg skriver i Andelskassens nyhedsbrev bl.a.:
Velkommen til endnu et nyhedsbrev fra Andelskassen. Et nyhedsbrev, der, siden det
første blev sendt ud for godt 6t år siden, har fået mange positive kommentarer med på
vejen. Denne gang indeholder nyhedsbrevet også en invitation til vorcs generalforsamling.

2005 blev endnu et godt år for Home Andelskasse. Vi kan fremvise et særdeles tilfredsstillende regnskabsresultat.

Årsagen til det gode regnskab har været et ekstremt højt aktivitetsniveau på stort set
alle områder. Vores boligfinansieringsprodukter er flere og merc attraktive end nogensinde før, hvilket rigtig mange har benyttet til at få gode og fleksible lån i deres ejendomme.

På investeringsområdet har vores samarbejdspartnerc Sparinvest og Garanti invest
hjulpet os med at give mange kunder nogle meget positive investeringsoplevelser - og
det faktum at begge selskaber har modtaget hæderspriser for deres introteringsprodukter, vidner om, at vi på investeringsområdet samarbejder med nogle af branchens absolut stærkeste.

-

Også på pensionsområdet oplever vi stor vækst. Flere og flere ønsker at sikre sig
både "her og nu" med de nødvendige forsikringer og med en opsparing til alderdommen.
Det er glædeligt, fordi det netop er vigtigt at komme i gang med opsparingen så tidligt
som muligt.
Uanset om det gælder boligfinansiering, investering, pension eller nogle af vores øvrige
prcdukter, er det vigtigt for os at se det hele i sammenhæng. Vi kalder det at give kundeme et Økonomisk Overblik, der ikke handler om enkelte prcdukter - men om dig som

kunde. Fønst når vi kender dine behov og krav, kan vi lave en individuel løsning, hvor
det hele hænger sammen. Det har vi gjort meget ud af de seneste år og vil fortsat
gøre i 2006. Derfor inviterer vi løbende vores kunder til Økonomisk Overblik møder,

-

hvor "alt" systematisk gennemgås.

Vi lægger også stor vægt på at engagere os lokalt samt at give vores kunder nogle
gode oplevelser. Blandt andet var vi stolte over at være hovedanangør for et meget
suæesfuldt andelshaveranangement i Home Hallen, hvor 1100 andelshavere fra vestjyske andelskasser fik en anderledes og spændende aften i selskab med blandt andre
hjemeforskeren Peter Lund Madsen. Også i 2006 vil vi byde på lignende arangementer.
Tak for opbakningen i 2005. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Sammen kan vi mere....
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Beplantningen af Malle Plantage
påbegyndt.

er

staftet omkring 1884, hvor den første protokoler

Lodsejerne lavede en fælles planteskole, hvw der blev sået frø og ftemelsket træer, som
de lejede en mand t7 af passe.
Der skulle plantes 5.000 træer til I tdr. land.
Det må have været et kæmpe stykke arbejde. Heden skulle jo også klargøres tilbeplantning.

MALLE PLANTAGE
Johannes (vogh, født 1901

i Bjenemose fortæller:
En anden af mine oldeforældre og min bedstemor på min mors side begyndte at plante
en stor plantage i Malle. Anledningen til det var, at der kom sandmile flyvende ude fra
havet. Den kom over Kvong hede og nærmede sig Malle skel, Den kom også over, men
så begyndte de at plante i den. De har sikkert været i forbindelse med Hedeselskabet, og
der blev plantet en plantage på omkring 135 td. land, Til gården hjemme i Malle, vores
slægtsgård (Overby Mallevej 22), er du 20 tdr. land skov, Til min bedstefars gård (Qverby Mallevej 6) var der 35 tdr. land hede. Alle lodsejerne fik ordre til at plante træer og min
bedstefar havde et stykke jord, hvor de havde lavet planteskole. Der såede de ftø og
fremelskede træer, som blev plantet, Den plads kan man se endnu, når man kommer
derud. Sandmilen ligger midt imellem skellet af min bedstefars og min oldefars gård, og
der kan man finde rævegrave. Et par stykker af jer har været med oppe at se rævegravene der, Man kan finde dem der, hvor sandbjerget hæver sig, Der går ræven ind under
et træ og laver sig en hule. Sådan en skov skal også plejes, Der skal hugges og plantes
nyt, og jeg har været med til både at hugge og plante, Når vi var inde under Hedeselska-

bet og det var fredet skov, fik vi tilsendt træer, som vi skulle plante hvert år, Efter første
verdenskrig blev der hugget lidt for meget, men det var jo nødvendig den gang, så det
synes jeg ikke, der var noget urigtigt i, Hjemme blev der plantet meget igen. Vi fik jo den
gamle slægtsgård, som min oldefar havde haft, og som min mors morbror også havde
haft. Det har stor betydning for egnen herude vestpå, at der blev plantet så meget, helt
fra Ho og op til Ringkøbing f,ord. Det ligger ikke i en stribe, men forskudt for hinanden.
Det betyder meget, at vi ikke mere har det vi kalder havgus. Det bliver standset af træerne. I mine drengedage kunne vi få havgus midt på en varm sommerdag. Så kom der en
tågebølge ind over landet, og vi ser det jo ikke engang herude (Billum), hvor vi bor så
nær havel så det var godt, at de fik så meget plantet, og det betyder kolossalt meget for
landet, at vi kan undgå havgusen. For hver generation blev der flere folk, som skulle
have jord, og jeg kan huske, at der hvert forår var mange, som brændte hede af til opdyrkning. V kunne se det hjemmefa, Da boede vi i Bjerremose, så da var vi nærmere

ved heden end

i

Malle. Der blev så dyrket ny mark op på heden, og det blev til

landbrugsjord
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AKTIVITETSKALENDER

marts 18.03.2006

maj
juni

Lokalopvisning i Horne Hallen

26.03.2006 HornelundsVenner. Generalforsamling
28.03.2006 Home ldrætspark. Generalforsamling
28.03.2007 Home Brugsforening. Generalforsamling
29.03.2006 Familie og Fritid. Generalforsamling
31.03.2006 Badmintonafslutning -seniormotionister
05.05.2006 4H. Fisketur i Bækhuse
17.05.2006 Musikskolens forårskoncert på Horne Skole
uge

23

Sportsuge

17.06.2006 4H. Udflugt

juli

27
uge 31
uge

aug.

sept.

okt.
dec.

19.08.2006
09.09.2006
30.09.2006
06.06.2006
13.10.2006
01.12.2006
15.12.2006

på skinnecykler

Fodboldskole i Tistrup
4H Madskole
Torvedag
4H Skue i Varde
Høstfest
4H. Årsmøde
Skolernes Motionsdag
4H. Julefrokost
Juletræsfest

KIRKETIDER

Søndag 19.03.2006 k|.09.00
Søndag 26.03.2006 kl. 10.30
Søndag 02.04.2006 k|.09.00
Søndag 09.04.2006 kl. 10.30
Torsdag 13.04.2006 kl.09.00

Fredag 14.04.2006 kl. 10.30
Søndag 16,04.2006 k|.09,00
Mandag 17.04,2006 kl. 10.30
Søndag

23.04.2006

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

kl. 19.30

Sig
Home

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49,
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,
Horne Kirke
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12,

22

Horne

tlf. 7526-4055
11t.7526-0042

flf. 7526-0085
tlf. 7526-0556
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

w

v/ aut. ws-inst, SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148
Bounum
6870 ØLGOD

ZETOR

Ttf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33

Bil 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Trf. 7s260163 - bilflf. 21226801120330163

effi

IIORI\TE
JOHN EORG HANSEN
HORNE - 6Eoo VARDE - TLF:75 26 d) 93

BRUUN 7ffi*o
Storegade 19 . 6862 Tistrup , Tlf. 75 29 90 92
Tagrenovering
- snedker
Alt I reparation
Nybygninger
Tømrer

Uforb. tilbud

TS

tl

Tømrer &

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

BrL 4017 4280

ToayEGAOE

æ7O øLGOD

t3
. TLF:75 24 æ æ

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

vlSvend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.aiensenbiler.dk
Telefon 75 26 02 30
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