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HIF SERIE 4 VANDT KREDSEN OG RYKKER OP I SERIE 3

Holdet har igennem sæsonen bestået af:

Bagent tv.I Træner lvan Schou, Claus Larsen, Jesper Lund, Morten Holm,
Raimus Nielsen, Hendk Jessen, Lars llielsen, Jonas ilielsen.
Nederst tv.: Steifen Pedelsen, Per Lund, Anders lrløller, Uldk Hendksen, ltlads
Jochunsen, illorten Ellegård. Fravæende: lloldleder Nieb Åæ Henriksen, Kuil Poulsen, Bo Undblad' Jørgen
Lund, ltlichael Burkad, Torben Pedelsen og Flemming Jørgensen.
Jysk mesterskab til Ul2drcngene'

Iillyklo

Las om iulens anangementer
Floffie resulbteraf kroke0rold og ungdorrsholdene ifudbold
l-æ fortDlllngeme om "3n8, 13 og skelbP og Abrahamdam

DAI{.EL A/S
AUT. EL-INSTALLATøR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt

75 26

0l

66

a
a

I
t

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LAI{DBRUG
PLC & PC STYRINGER

vIDEoovERvÅcNrNc

o

SALG & REP EL.MOTOR"E
SALG & REP PUMPE& BLÆSE& GEAR

a

sALG & nnp nÅnon HVTDEvARE

o

OSKARtS
DIN LOKALEAUTO PARTNER

Tømrer-

/

snedkerarbejde

Vinduer, døre og inventar m.m.

Malle
Maskinsnedkeri
v/

Pedersen & Nielsen

snedkerrnester

Hornelund 49 b

Jan Dick
Tlf. 28 78 34 32

Birtlf. 2368 8950

Tlf, 7526 0467

Hl'i:R',l*:
Vi tilbydet alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt pe ilf. 7526-W7O

Mobiltlf. 27nm72
Qiner Strømgåril Hvid

Vr. Bjerremosevej 27, Horne

-

-

2368 8955
7526 0520

Horrle

,-

;+= Tømte*{o-etolrlg.
Jry =-Tlio"tej 3, Horne
TLf.75260214
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Tomterm,:

Ing:

Knud Lund Hansen, 75260214
MortenEennebery,75260316

Ndr. Bounumvel
6870 Ølgod

T[.75 2{ 12 33
Far 75 24 10 83
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P'

Jdeo$g

med Vardo Garden i spid$en.

t6.oo

F'

SbrHr gårfra Ho{ne H*n og derefur rundt i

byen.

Va& Gdd6nsluffiaf rndidemusik
Fna

Sogrnttytbn uddebs slikposern

ved lbrrælund.

db

børn.

Vel mødt

lkrne Sogn€fucning
DET ARLGE JULEIIARKED PA HORI{ELUIID

Aftddæl ården 2 deceffierkl.

14.00

Komogvær med tilen rigtig tr!€gelig efurmiffag.
Ale de fine tirg, der er fremslillet i *€6 løb, kan købes.
Derkil også kpbes kaft rred brød tilzl) kr.

lkmelurdsVenner

n LEBADiln{ro}'r
Tradilionen bo er der mulighed

br

.&^ m wr

at spille lltft badminbn

ijuledagercl-

2-3r og { iule@ ltdsrummetfre k|.9.0G12.00
er Home hallen åben

br alle, der lur

lyat t1 lklt

rnotin.
HIF/badminbn

:ffiH::ffi H#::**"**,P,,P
tl

Tonædag$rdva@. I år ca. 48.000 kr. idkomræt v€d salg af bri4b eftkter, sqn

blk

iffi

løb

hæaflercættilham.
JulcEevcroc tabat vl

r.lvt hGIq ho3

xon-rrposrers mroxcbnEn

fl$

sikker mr opdagd lukkede Posbutikken den 31. okbber. Vi har
&
probslerd overbr Pod tlrumt, men må jo også e*ende d ekryeditiorcme
gennem de senerc årerfaldef bdydel[.
\fi vil hemed geme gtre oFnnæfisom F, at vi har lndgået d sanarieiG rned GLS
(pakkehans), så man alb hrcrdage kan [dleveæ pakker til brserdebe i hilikken.
Som

Alle bøm mellem 0 og 12

&

kan lGncst fi€dag den 30. nwember afrevere en
d kommer Julemanden mfoke bt!i.

sbømpe i butikken med navn og akler på,

AeilNGSilIERJI,LoG $TAR

r@
fnsOag
Onsdag

iiland4
TirSag

24.12.2ffi

08.m-12.00

26.12.2m6
31.12.æ06

08.0$18.00
08.m-14.00

%.12ffi

fi.01.4D7

Lukk€fi

0.00.18.00

Qi ønsforr ø$e vore frlt rt"r
en gtaf,efig jut

VILD TED DANS
Lærrnoderne

@

pardansfbrqsdas i I'bme Skohs gymrmtiksal
Søndag dør 6. januar

21100

ld. 1930

-

21.30

pasen nydes rnedbragt kafr, btød, ø1, vand.
&nsæ 6 ren&go I talt- lnsfiukbrcr Esfier og Grrde Cdben, l{ertorg
Prb 4m kr. pr. par, sorn betales konfrant 1.
lihneHng serpd 1. december fl fbnrbtb, tr 319tf269 e[er hnhn@mail.tele.dk
I

Der

#r.

Fåpffiertihage.

_ ry

llorpAfurdole

ff-tt;'33#HfisLH-rt".

{f

JULEI{'66EAFTEN
for alh ganrutioncr i tfunG l{ollctt
fædog dGn 1/f. d"canbct'

Nf

Aftcnens orcoron:

Kl- t9.OO Vclkotnst
Kl. 19.05 Læiooptog rnad b;n fro låyrcfipn
Kl. 19.30 Dons omkrirP juletrcct
Kl. 20.æ Uddcling of slikPoscr

for brn
Lottcri mcd flotta Prctnicr
Dcr kon bbcs g|rgg, cbleskiwr

Undcr{roldning

og kaffc

Kl. 21æ Aftcncn sluftcr
Dcltogcryc61t": 30 kr.

Vi scs

i

Horna Hollcn

llangc Julehilsrcr fra

HC;F, 9ngætorcningcn, Spejdcrnc og HIF

HORT{E ITIESTERSKAB
tlome lrlrpbfuiening dnlder Ho{ne neebrsk$ i
badmittton stnd{ den 2dftbrual2llllS I }lomehalhn

ffi, S

sbvne br alle, der kan li' at spille badminton og mal
betunær iklte være txedlem br at stille op til en l1pWE 9æ i halbn'
nfne[lngssæWvil Uitæ lrergt op i hallen i fubindehe med
Julehdminbn, og deref også muliglsl futifinddiru senest 1. bbntr2m8
fl Ulh t"MYb 75 26 01 10
Velmødt ihdlensøndag den 24. ftbrffiæO8
Et

HlFtbadmlnbn

iååffi'å3fft'Xffif$nf'

tF

s

fu

HøJSKOLEDAG
Thonfiup og Horne nænighedsråd inviterertl lrFkoledag

Lrtug

09.30
Kt. 10.30
K. 11.m
Kt,

K|.12.30
KI.

13.30

h,

2t

2M ln kI g.fi fl æ. ld. 15.

W{

GudslierBsb i llome

l(rlc wd sogæpræd lfidud Wagrer

Braubch, Darum.

FomkHæsk#påFlorFKIo.
Foredrag wd MichæilWænerBralhdu
Han

vilbrblh

om Søren Kbilegaad igukldderens Københam.

lt irldæ.

Sargefrennild4 ttæd Doft Mørup T4rnse fia Esbfrtrg.
Der bliwr senset en kop k# tned vn*ager undertreis.

Tidenn erca. tiJer.

Pris:
'

150 kr. Driklevarertiln$ddqen betales eksfra.

TilnnHing serpst den 19. ianuar 2008

ffi

UrdaAherbentf.75260045
Ruh Jetmn tf. 75 26 00 78, bedstom aftenen
Vel mødt

Uenigheerådene

iTffiup

og

lbrc.

TRÆIIING FOR OLDBOYS OG VETERANER

øw

Vistarbrfiæningen:

nrldq don l. ianuar 2lX)7 ld. l{00
llerefier baning hver lerdag H. 13.00
Nle, såvel søn gamb spillefe er velkornræn.

Gunnar lItevsen,

EItrHHEIGIEIEI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 9;6

ilili'-H'å$:'..81,fi31,'$-tl"

ry

HORNE SOGNEFORENING . GEI{ERALFORSAIILING
Home Sognefuening afrrolder WrnratbnsamtlrU

ffi

Tirsdæ den æ. ianuarkl. 19.30 på Floræ Kro

@rden iføbeved@bme.

foÅhg skal yææ bmanden (Bent Knudsen) i hærtr semst

2oo8)'

14 dage far

(I3.ianuar

H'IIF sognebrenir€

FÆLLESTIøDE FOR HOR}IES FRETTID
Alb fuieningø, inslitrilioner, bestyreM og ertrverv vil blirc indbult til d møde, der vil
br€gå den 5. mails 2008 kl. lg.ill I lbme lhllen. Sd allerede nu kryds i
kabrdercn'

Ittdbydebefølger'

Honresogrrebæning

STATUS OVER KROSVII{GET 6 (EJ[{ERS }lUS}
Tegnng og Fbowrslag over Krosvirryet 6

bflenbs

,ffi'

indkomme inden nyt&

fa firmæt

llome Sogrcbening

COT{TAII{ERORD}IING .ÆNDRING
Fra den

l.

.

ÆNDRING

fanuar 2fl18 ærdres åbningsdagen fra tircdag til

Åbningstider:
H\reronsdag

Føtsb løtdæ i råræden

kr. 16.00
kr. 10.00

-

oncdq

-R

17.30

1.l.30

Gonbinerordningen er kun for privafie boryere. Haveafrld, ten iord og murebrokker
kan aflerærcs på pldsen hrær dag. Alle er velkomne til at afiente ittd og bmkker.
Pladsnrændene erJæ Jensen og Nieb ølgM iihdsen.

lbrne

ffiffi3å,:3l#,ffit1- ry

t* o r nt, P ewsLo wLstf or ewLw g

Mawdag

EL. t+.oo

Gudrun Lvssård, Øhod
Fælsens Hær underholder
A6lutninq Grehe Jensen. Ølqod
JUL
Lars Bom. Tisfirp
Elmer Thomsen m.fl.. Janderuo
Anne Mette Stebø|. Øilood
Prcben Nielsen, Vade
Dorthe Laukamo Nielsen. Billund

3. december
10. december
17. december

7. ianuar
14. ianuar
21. ianuar
28. ianuar
4. februar

SANGAFTE}I
Homelunds Venner afiroHer sangaflen på Homelund Omsorgscenter den 2. onsdag i
hver måned.
lled begyndelse ons@ den t0. olttober H. 19.30
Og derefterfølgerde omdage. 14. rpv. - 12. dec. - 9.lan.- 13. bb. - 12. matb
- og vi slufrer sæsonen den 9. apdl.
Grete Jensen har også i år lovet at ledsage os på klarcr.
Vi Wer
kafie med brød a 15 kr.
Vi håber, at marge ilighed med tidligere årvilStft op orn sangafuerne på Homelund.
It{ed vøtl'tg hilsen. Bestyrclsen br HomelunG Venner.

d

PRÆMIEWHIST I HORNEHALLEN
Præmiewhist i Hornehallen startede mandag den 3. septernber kl.ig.30
Spilledatoer i 2007/08:

@

September:
Oktober:
November:
Decemben

3. + 17.
1.+15.+29.
12.+26.

Januar

7. + 21.

10.

Februar:

4. + 18.

Marb:

3.+17.+31.

April:
[4aj:
Juni

14.+26.
13.+ 26.

L
Torvedagsudvalget.

Julcgaycrnc krbcr vl sclvlolgclig hor
HORNEPOSTEI.IS AINoI{CORER

SÆT X I KAI."ENT}ERE}I vED
NRSDAG DEJ{ æ. FEBRUAR UIM,
I{\IOR VI AFHOLDER SAilGAFTE}I

pA

ronne

KRo.

b&

Knud tlaahrBaggøW
med odog bnerpræsenbærnogle af de nyesarqe0g
salmer, dertwfunOdwitilden nyeeb udgaæ af høltkolesaqbogen (2006).
Kntd vil også hde og *kompagænrbllessangen.
Knrd Baggerertidtgec høi- og efteskolebrer, men slårnu sine fuHersom organlst i
te kifieriornegnen af ltfiddelffi.
Næmerc inbmatbnen følgeri næste udgave af Horne posbn

tt lrS

Pågemyr
Dearangeretdefueninpr
|lorne ldræffiæning, l'kf,ne4 H,
illeighedsråd{ Sognebretrinsn og
hbme Gynndilrfuening

*tftf

oBs
Mange nye Wintrer- Raleigh cykler på lager
KOM OG SE - KOM OG PRøV
Så får du den cykel, der passer dig.
www.homevarde.dk www.raleiohbikes.dk
Vi ses

Home

Gykelfonetning
Østerberg
- 20437711

Garagen Fåborg

vl/illy Pilgaard

Svend Aage
Ttf. 7s26 0102

Tlf. 7519 5061

-

4089 5061

SnnmuK
Storegade 25 . 6862 Tistrup

.tll.74 37 69 30 . sydbank.dk

Juhgrlrrn k.b..

vl

$lvl.lgrfig

hoa

K)NNEPOSTENS ANilONCORER

ry

e

HrH HAilDBoLDKAtpE I HoRNE
8.11.07 19:00
Onsd4 28.11.A7 19:r[5
Onsdag

Drerge B,
PigerC,

HALLEITI

ixl
dt fr
L+tÆw

Pulie'01 Hfi - Ribe HK 2-

Pulie0l

HTH - Bnamming lF 3

Onsdag 05.12.07

20:00

Jyllads Serien

llamer

HTI'I- Tearn Haderslev KFUM

Onsdag 12.12.07

19:00

Dænge B, Pulie

01

HTtl-

Sør@ 13.01.08 14:ffi
Sørdru 13.01.08 15:10
Søndag 13.01.08 16:10

Jylhnds Serien

thmer

HTtl- llæsseb lF

Sørdæ 27.01.08
Sørdeg 27.01.08
Søndaq

n.U.ffi

Serie 3 thner, PUF
Sede 3 Daner, tulie

FoHirrgBrørup HK

01 HTtl - Bryndum Sogns G&F
01 Hfi - Vade HK 3

14:00 JylhttdsSeden hmer Hfi - |F92, Esbiorg
15:10 Serie3 Hernrtulie0l HTH - lF 92, Esbierg
16:10 Sede 3 DanerPulit0l HTll - S|F/fiIsag€r 2

14:00 JylMs Seden Damer HTH - Høllr lF
15:10 Sede 3 HererPulie0l HTH-@od lF
16:10 Serb 3 DamerRdF0l HTtl -Team Helb llåndboH
09.03.0S
Søndag
Søn&g 00.03.08

Sørdag 09.03.08

[H wr

så tfintingsplanen

br

JHF i Horne Halbn.

tbr

kan

4

selvføF ske æddnger

urdenreis.

lnderlhr DGl+åndbold erder ru ydedfigelilrnHtng d]tol-d- br re$ndsæsonen, så
derbr kan vi ikke på nuværcnde tidspnK sige, hvilke DG!-kampe, der ksnmer tl
HonFHdbn.
Llge nu er der 11 ur$ornsteH i gary og 3 senklr hold + 3 hoH i Team i,lotd.
Ebr en fidt famlende stilt frrdi ]åndbokFog bdboklsæsonen går lnd oær hinanden,
er vi ræd at få Syr på liruerB. Der bliver bænet på lir/et løs bade i Ho{ne Hallen og
Ir$np Halbn, og æt ser ud til, at alb holdene er kommet god fia start i & bmkellige
kampe, der irdtil videæ ø sfille{.
I hårdboHudvdget har vi det rnesb af 07/08 sæsorcn på pla&, og defi er gå€S dtneligt
smerffiit med at få det hele lil at gå op MEN!!ll! Det er ikke trcmt at finde nye blk til
håndbolddvalget, hrprbr ved ,eg ikke. Jeg var til rcvy i Flome, og der rlæ et af
stykkere wn nebp omhadlede detb protrlem rned d gørc d frivifli,gt arbeile. Det
vakb sbf tT efteftnke. SdvføSelig er der arbeide ved at være i ef dvalg, ræn det er
også liwbekræfunde og dviklende, især når man ser bøm og urqe udfrHe sig pa
grøffivælen og i hallen. De{ giver liv i l'brp by, når der er aldivitebr på Home
ldræhparks anbg. Prøv at være rned, I vilikke furfyde det

HMboldud\algeUBdan Hasen
P.S. Revyen var fiemragerde, I gFrd6 det frot Man gik gfd hi6m,
værc blevet undertpHt på et hølt plan næd et godt gdn til føSe.

k bctvl sclyt.lgclig ho3
HORNEPOSTEilS AIOIO}ICORER

Juhgavcrnc

md

en føhlse

d at

(cD
2. februar 2008

{g -24

]|ormlltle11
FRA 4. KI.ASSE

W@X^:iff:
7oqg14i5
FoRBUDT

Horne

l^

I

)^

ffi

/å,Andelskasser

:r!=i
TØMREFI

E}stpanken ?4 o 6840 (]ksbøl
3Cl 50 13 75 / 75 eei CfEt slet

Hm mnanne " s@m ryg " hdldetratr ståfi
Nr sno'flr ct hoH fæ db, dcr hor btrf for orr få styrlrct tnddæ
og strdcfiltscr:f kroeF t - rd ddFG od at fit ffd rrcvrs, slcr{t ryg
og boHcr af stll.

Fuffiffiomefi fuæmfimg
lrcrp dc nru*hr, dcr gftæ snabtlitct cf hnopcslorrlt1$35 Ggtp'l bcdts tll ot tdt'ic kropect|3
tcrrg.ba. pA dcf ættc tldrptrtil rrd d.n r-fii prccbion o9 lcuft.
tidrdrr.

oro

of

na(IrUUmlcf},
Trcnlqrn wltdø

rcbæ

fr b&

M*

dc rnoæ

nclhn rh/rlcfrcrdng og sndffrcrlndc

rulclgnfer

og dc dybc

aidillstndr

ndcbnnpø{rncw -rp-boHcr.- l&-darkbclo.rrr}.
Vt vil I trcnnngø orvtnd? tr*ctl{;c trcrrhgrrcdildcr orn fcla
?hstildcr, vcglG og rtor= bd&

clbr I dcn nodrc qHæ hæ 4r rnilighcd
at hd& dtt loop I surd filrn.

Så cr ds ndrd, lwlnd:, urg

fu

fi@msdaæ

K"

2@ -2q

lsko[ems@
Stort dar 15. novanhr.

}lrrlc gyrmarfiffopnltg

.

SINDSER(i T9MMEII]IANUEL øL(i(JU
1 - 6870 Ølgod -Tlt 75 24

Nøne'Al6

12

4æ

Juhoaverne k6ber yi s€lvtoloelio hos
xon-xrposreH s aNHoHcbnEn

tu

lrYT FRA HoRNE ItENtcHEosnAo

tlonre ment$edsril og ilonre Slole har nu indledt et samabeile, hvilket vi iHome
menbhedsråd er ræget glade hr.
Urdetugnede hade et rigtgt godt møde på Horne Sftole den 9. oldober med wæs
prast Finn Pedersen og krisbndomsheren Cfiarlofre Hansen. Pit medet didtttbrcxle
vi, hvillre muligheder og ressourær vi hade br at hve d kidcefut arragernnt.
til krisbrdormuderubning, så i føIsb orqang er det de
Charbe har 1. og 2.
2 khsser, der del@er. ForæHrene til bømene i 1.og 2. khsse er blevet inhmeæt
om, at deres bøm slel deltæe i et eller andd kifteftt araqellent FolæHrcne er
rregetposititæ.
Vi blev enige om d stade vores samaråeile med en SalmesangsguGtierreste den 3'
søndag i advent den 16. december. En Salmesangsgtdslienesb ø en guGtieneste,
hrmr der ingen prædiken er, nrcn der syrges så flere salmer end lil en nomal
gndslittreste. Nogb af dlsse salmer vil elerænre så øræ sig på. Det vil ske på skolen,

klæ

offi,

d Horne rrenighedsråd på mødet den g.okhber 2ffi7. har
Vi kan endvidere
br det komrænde kilkeår (den 2.dec. 2fr)4. Den nye bmand blev
vdgt ny
Morcn Henttebery.
lfubn Henneberg og Benb fJinesen, Home men[hedsråd.

M

ffi

HPbtomster&srønt

W

Blomster, binderi, brugsltunst, frugt og grønt.
Butikken har åben

":fi.1TfJI:å:,:.

-17 (osså søndas)

Adr. HøJvangen 44, HorRe
Be

st''!ffi

iå

[?i?$i::::'

Alle dage fra

one

r'

tl. 8 - 17

Bemærk ryrt nr. Tlf. 3514 5612 Mobil 2097 3728
.bbgrvrrno fabcryl i.bl.lq.Iq ho3

l()nNEPosrElts ArI.loNcOnER

13

NYT FRA

SKYTTEFORENTilGEN

@

Så er somnremns Fqgram afrlutbt Lørdag den 29. sepbrnber dmg 6 sky&r fra
lisfrup S$tefuienrng af sted til Vings{ed br at delhge i ladsrnæ{enskdenn, en
ted[ turog resultrt Srerd Age Pedersen Aråede en tedp plds ihoue@nirq
og ensølvmaldle imestemkab, frotklarctog s{orttillykke med deL
Vinbrsæsonen er nu g0dt i garg, du kan dog Sadig nå at prøve om det også er noget
br db. Det kraer kun, at du møder op i åHringstiden mardag eller
mellem kl.
19 og 21 , sa slår erfarne irsfruktow parat til at hiælpe drg i gang.

Nag

tbfl irdle&rde runde i Skolestydnirg er atslutbt. 17 ebrær fia l-lome Skob og 28
ehwr fia Tisfrup Skole har del get Alle ha skudt 3 (Fnge, sftIste sgflning er
gæHende br orn man går vUerc til en ambskydning. Mm Hiver sat sarrnar firc S
hvert hoH, og de 20 hoH i Rilbe Ænt der har skrdt de hølxb pont går vitleæ til en
arnBfiruale. Vindeæn af amBfinalen g* så vi&re til en landsfinde, der bregår i
Derølige komnet indbeæhing ha alle skoleriamtet, og den vLseratet tpH
Home Skole og ct hold fra Tisfrup Slole har dodt så godt d de g* videc til
Ambfinalen deraftokbs i Brønp lødag den
lilb€gge
og
en storhk til Tsfup og l,lomes Skobrbrgodt sanrafieitle.
Vings'ted.

fa

l7l1l.Etffiffike

ffi,

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup
Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
14

Juhgavcrnc k.bGryl sclyt

HoRNEPosrENs

hrlh hos
mnorctnEn

AFSLI'T}IINGSFEST I KROKET
Vi begyrdb frenen med at mindes llenry Harmsen, derdøde

&n

mw

15. sepbmber.

lleæfier sang vi Nu falmer skoræn tindt om hnd, da vi i fo tw hd et frot og farrcrig
efierår.
Deæfter væderspisning, hygge og p-æmflewerrænene. Der har i
Eret I hoH i

ffi

tmaingen, te hoH tftv pulievfideæ:

&m tlenningnrlagit og l(asten, sqn fra næeb sæson splller i M2
ltlab og Krbtian, sqn fia næst sæson spilbr iA2
Cl: Ellyog næen<arcn og lle[e, som fia rcsbsæson $efieri 82
De øw[e6 hdd klarcdesig ogsåfint L€en slolh rytke ned.
Ash og JeslAffte fttuie og Krlstiil gk hefrtl bps og vadt Landsmesbnkabel
A1: Anni og

81: Asta og JeslAnne

som

llerlufinagle- STORT TILLYKKE
Vi havde fået skænket en vandæpokd af lna og Arne HFn KnuGen, Bounwn
blev spllbt i

Skob, som skalr.dd#tilffi kmkefrravn.
fuS moOUger Hev &s Jensen br hans slole ilds# alh s{eder
kanment humøsFederog gd klubård.
HFrffnefurnedngen erogså færdigspilht Derwr3 pulier.

-

GL

triælpsom, god

Damen

1. plads- Eheillortersen/!.€æn Undrng
2. ilads-Asb Hansen/bledbAndersen

Hen€r

1. plads-Aage Jensen/Henry l'Hrsen/Slgutd Mølbr
2. pHs-YqgoAarfius/thomæ Uldmg

Mh:

1.

2.

- Helge tinding/tsente Oilsen
dads - Hans Peder iladser/Kristian

plads

Tak til dle rnedleffiner

fu

T@aad

en god sæ$n i sornmer. På gensyn

lGren Urdlng

HORNE LOKALHISTORIS]G ARKIV
HorE LokdhisbrbkeÆkiv harfået ny ledebe:
Svend Aage Jensen

Thomæ undirq
Ham Pederlriadsen

BørgeAr&lsen

A*lvet

er åben 1. og 3. onsdag I hvsr ndned eller efter afrale.
Julegaverne kober vi selvtoQeliq hos
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REI|Y iIEUUS 21107
Sklsb år efrer Fvyen skrw ieg tær i tlomeposbn: 'på goæylt
Hef, &gpn deryå

tdt

@w

fl u gd

rwy , 2N7'
gik
at dd blev
og
engdtg,
OK endnu
man så kon$atere at det

engodrevy.
Tak til pnblikum, som allid suveræn.

Arqåeinle vofcs nye lydmand, så skal Læse Lidvig have ræ br sin idsab. l*logen
lyden' det kunrp
varlidt *eptdre om en så ung og ueffaren fyr kunne khæ og
hat bederrrt &rvaret parsttttris under*:ddvarildte tæes sfVU.
med ff llæsb år (pn.
Raryers sædrør@ lydmant vil rngd gente haYe
Tak til læne'bf den OenrUetsestøse flnd fl insfruktørcn. ForUhik, Rasmus og Dan

pæ

Læ

-

gælder der det samme.

ihd faer fuatbge

lbil, roveriru alfte\El at spøge, om detkunrc vææ en

ih

at

fiernføte let yen en gargtil, Leks. sødag efiBrinildag?
bpn af fiden osv. erio den sarme,det gitærF så
Arbefibt nrei wenen, pnsen
dle de, Gr ikte har mulQhed hr at konnne lød4 en charce brogs$ at se ævyen.

tr

Under afre onrstærrdtgær så er dernu kun d åntil levy numnrcr49, og ffitærder
iryen revy om €fi foFså erffiio iqen gnnd tilaf late en 50 åsiubiHmtevy *et
efur, wl!
Et er dog sikkert levy nuffiner 50 i rækken skd nok komme.

Irsfirdrtørcn.

Vælg de holdbare løsnlnger:
r Llmprodukter af høl lvalltet

.

r Totallssnlnger

o Undervlsnlng I konekt valg

og brug af ldæbestoffer

r Punkdlg leverlng

r

Konkurrenceclygtlge prlser

Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

.

40 års erfarlng

PKAryp,UNS

lt:

TEznut)

lÅ5/fflåfdff;Elzo Fax:75911

@

7OA0Fffich www.ilt.dk'ffi1d.&
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REr/YEil 2007

llvis det at gå med hængetrøtsbuxser er fltodeme, så var åreb revy kun 5 min.
npdeme, men den varså tI g€rFH rbtig god, endda med pihn opad itbre numre.
Det atf€ilnslilb en GW &efu&efur&, ia helt pra$ 48 garUe ihæt, og både
bmy sig, mT oSå hdde den mde fåd, deterdet derffuen gdnmd ævyemerfilat
glædes, også ben iår.
For æfu om l'lome rcvyen ø en ganske almindelb amatørævy, c virtede den i år trelt
profr€sionelt, og fleæ af numrcne danrpde både gåsehudqg ndeh*, er reft# sig.
Hele nvyhoHet ydede en ft{nem indsab, hvor ingen slel gremnes, netnn nrte
musi@et til de enkelte numre, og det uar ikke baæ bksbnre, men dbå også
mæikften dø gixde dd til en undeilrokbnde aften.
Når dt &fie er skreræt, er det umulig d kqnre rdenorn imfiiktøren, bksftrffiercn,
0q qFld ryp - manden Kurt Bu*ad. At bnke sb at der kan kqnme en hel sang
ud af, atman ikke harrngddskriveom, godtfudet på.
0g så t*sbn ttl Florne Hallens underyang, en dyster tekst som seMølgelQ ikke
kommer til at fernsE i virteligheden, eller er det nebp den sang, oer giver $0f tit
efieftnkee{lersom Kurtselv tdty{tbdet'Ja detersådan detvil gå, hvistkkevi ber
os selv im\€n'.
uanset om dd bliver rpd hærgerrøv eller spøgebq der går [en, elhn om vi er blenet
opslugt-at de beq@de dræbersnab, elhrr om sporbugen h{ soft elbr tyserøde
grise, så glæderFg mig til revyen til næste år.

RedÅeif.

ARETs irAvNE

si fi].il"F"

Læusen ved åmb revy- tddelte HIF en række pokabn

Årcf fObotOgdller
lruts ungOonåpmnr
Anir nevn
Sediglldsab

ltotun Hlegaad
l(asperUndvlg

Søtcn Jensen
Anna Vig l{lelsen (lmsserer}

frorne

Goilc s e ls kab s/mø de lolealz r.
Hlrygetig hrostue og krohøve.
W leverer ogs& mød ud af huset

W
På Eorne Kro

-

er maåen øltid

go'

ses

hilsen Kircten &

Kurt

Trrr 75260/0t9
kirstenhånsen@surf mail.dk

Julegaverne kobcr vi sclvfohelh hos
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SLUTSTILU}IG UDEI{DøRS FOI}BOLD æ07
Aroanq

llddsbndre

Sede4

1l{natds
1l-mards

Serie

5,2

Vebraner

1l+nands

Kvinder

7{ands
hnands

Ul7Piær
U16t}€meM2
U16 Dr€noe2

Ul4ll€noe3
U14 Drenoe Cl

l&. i rulle

Antd oolr(

1

6
3
6

3
6
5

1l-månds

11-mads
1l+rands

Antrl soillere

49
7
37
3
12

I

7

26

7

n

1

16

7-mads

5

6

1l-mands

5

13

n

1l-manG

1

30

30

Cl

7+nsds

1

12

U12 Denqe C2

funilds

11

7-mands

2
5

U10 Dænoe B

7-rmnds
7+nands

5
7

U10 Pirer

7-mands

Ug Dr€noe B

Trnands

Ug Drenoe C

7-mads

8
5

Ug Pioer

$nwrds

Eiofrrdiooblt

U14
U12

Piær2
tlenoe 3

U12 t]ænqe
U12
U12

PherBl
Pner82

4

16

3

I

7
6
6

I

18

19

13

I

n

Eiffin[hoknt

U8/u7 Dænoe/Pher

ES

OPRYKNII.IG TIL SERIE 3

llome lF sede 4 vdt dercs pulje md 49 pornt og sikrede sig detrned ofytnitg tit
seft 3 sæson 20m. I den første krcdskamp mødb hoklet SGl, på delcs
hjemrebane. hlorc starbde godt med et drømmemål af Jesper Lund efter ca. 20 min
spilletid. Efurfntuhgen bbv redstanden brstor, og l'bme hbte kampen med 14, og
wrderrcd tde af kampen om det jyske mesbmkab.

i

FODBOLDSPITIER
fuets senior

bfiolftpiller blw Morten

Ellegaard.

pær

Træneren sagde om ham: 'Han er en god karnmerat,
sin bænirg, når dbgllet
Varistarten
af sæsoren udsetlilatvae en maryinabpiller, men dviklede
liilderdet
sig hutlbrt til at være en fast splller S holdet, som er svær at urdvære. Spillercn er god
lil at prørc sig selv dog eraltid klar til kamp. Træære wr ikte itvivlved sæsonens
*bhirq, om hwm derskulle værc fueb spilhr, rpmlig Morbn Ellegaard.'

i8

{$'

iffs##EHlffiLgå#'

ry

u12 DRElrcE 3 - Ano. 9$96

- puLJEvtltDER

2002

U12 Dænge 3 trlev puljevinder i efterårcb Umaing med 10 kampe og 10 seiæ.
Efterfølgende har hoHet kvalificeæt sig lil finalesbvne i Homens øn det
me$erskab, med deltaehe af 4 IFH fta trcle Jylland.
I løbet af wonen ktalificerede lnHet s[ ogS til fimlen i rwbn 4 hæningsftnrnrirg,
hvor lnldet dog hbb 1-2 lil Starup UIF v. Hadestev.

ffie

På billed€t ses øverst

h

venstre: Trarer

christiansen, lGrper lhnsen,

låltn

SvC@

Kristensen, Emil liirmegaard, Fr€d€rik
Chd$ensen, Jacob Juul Jensen, og ttæner Hendk &oeen
]{ederst fta venefre: $imon Jæsen, Ardræs Niebon, lGsper skov Johansen,
Nichlæ Jensen, Andreas B. Jensen, Kennedr Espensen oj natrias Kaanberg.
lthnglen lleindch Burydorf.

JYSK IIESTERSKAB NL UI2
tht Uw tl dlyth mesbnlob tl Ut2.holdet I bdbdd.
Vedfinalecfiævntpå Banl€ær$adim i lblsens Hry lesulhbmo:
llomelf'isfrnp - Flauenskioldltlybvadllbty 6.0
hmanisfnp-Syrup
{.{l
I en ubolig cpændøde kamp klande holdd 0-ll mod llouer og var dermed frrkc
trtelm.
Ved hiend(ofllchn var der mo@ebe og hgffi t thmo Hellen
Julegaverne kober vi gehlohelh hos

HoRNEPosrENs anHoncbnEn
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I'.11 DRENGEilE }TAEDE IffAKTFlIfi,t.EN O]T DET JTSKE
[IESTERSKAB

Få

Ulffisel:

f.

Trener Pdlo Pallcs€lt,'$rcn Hondben, ffich8d Albeilrm,
!1gggt
"rrote:norftn lQanbierg; Thels Pafieeen, l$ckolal Ghtlstensen og
ffildre| Sunecen,
haner Aager hdlen.
Skldendeha vg|pfrei k0tlæ totu|sen, Jonæ hdsen, hrdn.tcnt€n' AndeF
Uldenbetg,, tæe Undyh, Ræmus Urdmbeq og Slt De Goede.

llotgt llorbnrett

Forærft

u-14 drcngene fia tbrnelllsfiup nåede kvafinalen om dd Jyske ttles'terslab og
slu&de denræd blarfi æ I bedsb i.fylland td af 250 inH.
Dængene slufiede efur*sfrrmeringen som pulFvindere med 9 sejæ og 1 nederlag' og

denæd oprym defiænenres røfæmnrg breftråret!
Veien mod JM bød først på en hlmmekanp mod li61eDorg. ller blev dmgøe
gåssd lråril og yar bagud 0-2 v€d hatulegen. Et kranig peptdk i papen sendb
og de fik stg bragt bran #2,hrlorefter gæsteme dog !k
bængene ud må $or
rrdftgrrcil til +4. Den bdångede spillelid bød ikke på r3t gpgefi og kampen skufie

dgt

ftøres

på

shft!

l-totbn imået Eddede flot gæstenres ardet skud, og alle hBmmehoktsb ttdvabb

scoæde.

Jubgarerne kob€r vi selvtolgelig hos
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! 2.

ry w drcngeæ oversitdere og kom derved fl 3. runde, hvor & igen på

hiovnmebene skulle møde Ganerslund,

son havde enfygtirdgyrbrde

før$lcanpe.

n*coeraæ

qegge hoH spiilede en fttig god kanp, hi*nrneholdd gik lil parsen ned 1{ fuiirg.
Gæstere fik efter næsM pr6 ud[gnet tit 1-1 ti minuner m tc, og af,e væ legynot at
bnle $ fulænget splletid. Fem minntbr før tid fik trlxnmetroua d fispdt u&en

frlbt,

boHen slmrcde lnd i
hiemme.

Iompln

toG

ury

dd lilb ft[, en pande

tr

blev

sd på og bfiuo 2-1, sefen yar

spillet i Dalby ved KoH'ng. trhsser af

fibkæe tog trren fl

Kotding

det koHe blæsende tæir.

Dd blev en $rær lamp, banen var ftdbt og vinden rrar krd[. ttiemmenoHA
presde masrlyt påfa sæn og Honrefrsfiup drengene rarnb irte rlaør! tldby
twtez0 rred halybgen og humøret uar lart
Dtengene lil( dog reduceæt

matd. Vi

hæ

til2-1, og hixnmelrokht fik et rødt kort til deres bedsb

lil sidsb selrund, men det gik i]kke og dreruene hrnne lnkle

virfrrftrh da &r blev iløibt af.
Til tods br skufrlsen kån dængene dog

rrææ dgtig sbfre af sæsonen. Det er både

hærææog brældreogså.

U12 DREl{cE

Ci 7 itAtitDS - PULJEM]{DER

ZWT

u 12 Dmrge cl z mards blev_også prrlievinder, og skulle derefur fl nngb;
rcgirmmesteskq$ Det tyt*edes dog kk; br tmHet d uive regi6nEnesbr,
ren dupene havde en god oplewlse ned trjem fia sbt,ræt
Hddct bestod af: Hddleder togens Leufidsen, chfuioftrschnreer, Elben Lau.
ridsen, llaffn toilensen,l!.* lEnebery, ]hinrlch Aur6of, fmcf
Srr€n lIrmen, Jæb laurldsen og Rasrur

bili

spille orn

ehl.

aG,

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE g.VARDE
TLF. 7522 14 14
Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 ogstøt lokalsamfunder.
Banl<oklubben
Jubgåvcrnc k b.f vl s.M.heliq hos
HoRNEPosrENs mrnoncbnEn
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HORI{E 4H

TÆfiER

Efier et veklverstfut ånrnøde vil l'bme 4H henned retle en stor tak til nedenrevnte
petsorpr, fonefrringer og erfrrænrsdriverde br dercs velvillige støtte, og sponsedng af
gevinsbr til rort bankoopil

Hom+\4fiap ilaskinbreming
Cykelhardbr S.A. øsffiberg
Horne

HdlensCabbth

Dagli'brugsen, Home
Oskars Aubværkstd
Mekaniker Andes .lensen

TsffupBounum smede og lihskinbrehing
Horne Kro

Ardebkassen, lldlt€
Sydbank, Tisffup

l'hme Aubtrædsbd, v/John Boq

Tom Schrøbr

Saxotunkm v/ Lbbeffi Stig
lvlalle Tømær- og Snedkerbneffting
Flome ltlurerne

Jørs illdkemækine service

Dan-Elals

Tarm El-nyt

illoesgaads EFTeknik
VindrcspuGer Frank Hansen.

I'lore tømefurehiry

Sfømgåds ELsenice
Sdr. lllalb lbkin$ation
10 20 30 lbnne sbard
Llse Mogensen

Bounum ilbkimhtbn
Valhalla v/Lise Jeppesen

Torc og Toilen Elbgaard
Pia G. Ræmussen, Tupperuare

ilbtebBetulsen

LotteArdesen

Bdr. Ræmussens Vognsmadsf ma, Sbnstrup

k bGt vl s.lyl.helig hos
}IORNEPOSTENS AI,NONCORER
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{1rr@

Dqglr;

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:
AIle ugens drge kL 8.00

HORttE,

Alt

1&00

6800 VARDE TLF. 75260L44

Transport i vest

.
o
o
r

-

- så er vi bedst!

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

Leveringsdygtige i:

r

Sand, Grus, Vejmaterialel Slagger og Ctønpigrronmuld

Ring 752583 17 - vi finder altid en løsning

t"]ÅKiil'3åi,./,
w':ii"?å'å3?lsvaaiensen@os.dk

Jubg.Ern f.bervl !.ht h.[q

ho3

}|oRIEPOSTE}|S ANiloilcbRER
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cEr{ERArFoRsAilLr}rc

r t DvrKuncsnAoer FoR HoDDE,

HORNE, SIG OG TISTRUP
Relume fra gpneralbcarillng den ZL oktober mTrJens

nuU$elstilq

Her

Claureno

br-

tltviklLqsrådeF oveodræde ndbæfiring/opgaær ø, at
yæleOhngfuwn hwrpolit:keeog bogecmcdes, bratderskabæ bedcmr
liglted br d bk*anfrmdene kar påvidte de politisle piotibtingerog beduhin-

-

ær

t gavn br nadenpkrdiet

- flW fuat frernnc sana@ile og udvildiry owrd i kommumn
- væreHerørhrbæninger, erfnrerydhogFnfitrliwnribft#mråderne
- indsanh borgenres godo kl€er lil, hvodm lokdsarnfundene og konmunen som
hehed kan utuilrbs, og std i sarøW rnd de ,vrige
murænbsøgeatføæ nogb af dlsse ideerd ilhnt

udvk@

og koflF

lnden br den overcrdrcde m&æhing vælger det enkeb rrdviklirysråd selv, hvilke
opger ffi vilaåeide med, med muligted fu attibæe rådeb depe tl &t lokale
behov.

d

br hlodde, l.brne, Srg og Tisfrnp Wnfltlittgsr# (HHST) indg& i
udyiklingsråd, der skd sikrc erfadrUsudveksliry og nødverdig trelhedssyn på

En rcpræsenhnt

Hles

kommrmrc udnildftrg.
Kulhr- og F ilidsbnnlhirgen ersanarbejdsparherog lolebanfuldslomulenbn, døt

dælp

konhkherson.

ffi

HHST har i
løb delhget ihrskellge sbrmøder, fyrafunsmøder, intqnøder om
d$klingskaffig, ffi en stand på Vade lriesserne o.a.
udplul af emner, som HHST haraftei&t med:lr&sigebevdr. eFkabhr, dktærsdionsasøgning brtilbygnirB til Tisffnp Brugs, lukningnhrt p06lbnilik i llotne, rcdniry af

I'brne Gospdkø, høing redr. hsfurblndeber, e{aHering af cykelsti.
Til Senerdftrsardirpen væ der fiskomnnt brsl4 om d hve en beslfebe på T tned'
lemmerfu&lt mad 2 rrcdlemnrerfia heflhoHsvis Tisfittp, Fbnre og Sq samt 1 rne+
lem fia Hode og I strppld, sqn kan ksntnefia enhver af de fire byer. Efier god
debat bleyfrrsh€* vedtagetog f{ende vdgt
Jens FebrClasm og Gt€frte Keldborg Larsen
Svend E ik Pedersen og Fæde Flolm
lfichael Johrsson (Sig findersely æpæsenm nr. 2)

Tlstnp
Horne
Srg
l{odde

Suppbant

på OleFla*pHffsen
NiebTraGboq

Søn rcvisor trbv ydgt KleU Pedesen

-

bestyæbsn firder selv en evisorsuppleant

Julegåycm. k borvl r.ht.lgcl€ hos
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t myember

hrtdr.prrnTgrrf

gerne 0a dagsqderrcn.

bos@,

nae

med byr&Boffiikeæ H.a med udviifingrahb
nred udvildirbskålogeme er a oaure ranrneme br

eilwmsnd,ltlng, harddsrndbtreder, gode flbrd br
br mf,jøet

relt indlnH og UææOtptighed

,ftas*#*ffi

*ttq6@"lHd*qrfft

SNE, IS OG SKøJTER
Fortælling af Jottannes l(ngh, Biltum tødt
-

1901

i

*æ

og

ældc,

tu[,,

,*å"k

Qpnemæe (Blenemosevej 13

Alle gamle folk sigen "Det var anderredes i vore bømed?ge", og det siger jeg jo
også.
Jeg syntes, vi havde meget strengeæ vintre dengang mø måsser ir sneljrgirn
huske engang, da de r1stø9 sne på en vej, hvor de iråtte smide det op
af to gånge.
Fønst kastede de det så langt op, som de kunne, og så sbd der
en ma,io oeroipe-og
kastedg det e.ndnu højep gp cs ud på marften. Nåider var tange vinG, var
oeiogså
meget is. Da |ilg var 1 0 år, fik Emst og jeg et par skøjter i julegavå af far tilfælles.
Det var
ikke gå godt, så vi måtte skiftes til atløbe på stbjter, nåivi kun havde
et par. Men
!o
bnk, så havde vi en karl, og han syntes, at det varhoget skidt og så gav hån mQ et
pgr nye skøjter i fødselsdagsgave den 4. januar, så det blev jo ikkå så långe, vi mårc

kl..q oq med etpar. Det vqrlo gevardigt. Vore skøjter var meget modeme. Jfo'har
hørt,

at når de.løb på skøjter pa skjem enge, som var oversvømmet hrrer vinter,iunne
de
løbe.på skøjter fra Tarm til Ringkøbing-. Der var mange kilomebr, og det gjorde
de på
specielle lgnopld skøjter..vore skøjter var klubskøjter, og dem'kuirne mån
spænde

med et greb både forfra og bagtil.

I julen 1913 var det det dejligste ygjl,og vi skuile ud at tøbe på skøjter ved
Linding
Mølledam. Der havde vi vææt tør.Yiløbtvæns over markerne Oåmø. Vivar
altid i goå
hæning til at løbe. Vi brugte jo ikke cykler. Jeg fik skøjteme på, og det gik jo
nemt ried
d9 nve klubskøjter. Ludvig var der også, og det var mere oåsvæiigt foi håm, for
hans
skøjter skulle skrues og bindes fast. Han var et år ældre end migl oa vi
løb på isen,
opdagede vi, at ved den ene side af dammen var der klar is, og sSkunne vi gå'og jage
rhed fskene ved at gå langs med kanten der. Da vi kom oi til oen
anden ende af
dammen, var der pludseligt klart vand foran os, der hvor bækkån bb ind i
dammen. Jeg
så.det førs1og sagde: 'Der er vand"! og sa gjorde vi det oummeste
uiLunn. gøre, for fr
satte.skøiteme i begge to,.og
gi! vi ned. Jeg kom helt ned under isen, saleg iunne
ge 1s$n!gn over mig. Jeg havde herdigvis ikkelukket øjnene, br sa vidste jej, ira oa vi
badede i bækken, at det er vanskeligere at lukke øjnene op, når man er undlr
vandel
end bevist at holde dem..åbne,.nT
springer uå fu ranien. Jeg stod der og sa på
i9ka1te19ver^mig. Dergik mæ*eligt nok ikke panik imig. Mine benid fast
imudderet.
Jeg lettede på dem enkeltvis, og jrr kiggede op på islanten. Jeg var nok
ikke under
yandet i re1 mange sekunder, men der er visse tider, hvor det er filesom hjemen virker
hurtigere, for imens jeg vædemede, kunne jeg høre kirkeklokken riige,
og jeg kunne se
br mig, at hr og mor sad hjemme i stuen. sa uao jeg til Gud: 'ni,ærplnig åi"!'og så gav
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- jeg kunne

svømme lidt - og fik
fat i iskanten og kom op. Der var ikke spor panik i mig, men det var der i Ludvig. Han var
ikke gået helt under, for han var hldet i lidt længere oppe, hvor bækken gik ind, og der
var ikke så dybt, så han var ikke under. Han var også et hoved høiere end mig. Han
hylede og skreg. Han kom dog hen og fik fat i kanten, og jeg bnkte: "Barc det ikke
brækker rger', og derfor holdt jeg mig så lodret som muligt i vandet. Når jeg holdt mig
lodæt, bar vandet mig op. Jeg bak mig ind til isen og sfrakte armene ind over iskanten,
så langt jeg kunne nå med brystet ind mod isen. Så begyndte ieg langsomt at fække
mig op og at ffi enden op til kanten, så jeg stadigvæk hang med benene nedad. "Hvad
nu, når du løfter benene, brækker isen så"?, tænktå jeg, mens jeg fik mig mavet så lan$
op, som jeg kunne. Så var jeg jo nødt til at have benene vandret ud fta mig, og
efterhånden fik jeg mig mavet så lang ind, at jeg prøvede at komme op på knæene - og
isen holdt! Jeg knavlede indad. Jeg turde ikke rejse mig med det samme, for sa fik ieg jo
ikke vægten fodelt. Da jeg begyndte at knavle indad og var kommet nogle meter ind,
åbte Ludvig: "Johannes, du må ikke gå fra mig"! Det var der nogen rimelighed i. Der sad
han ude. Han havde brækket et stykke is af, og han var ikke sa god til gymnastik, lang
var han og lidt slanten, og han kunne ikke komme op på isen han havde barc ht i
kanten, så jeg vendte mig om, men så kom Andens Østergård. Han var en lang dreng,
vel nok en syften - atten år. Han tog kommandoen lige med det samme, og han sagde
til mig: 'Kravl ind, nu lægger jeg mig på maven, så maver jeg mig ud til Ludvig, og så

jeg et spjæt med benene og et spjæt med hændeme

-

skal der være en til at have i hvert ben på mig, og hvis isen går i stykker, så skal I
bække langsomf. Så lå de der og holdt ham i benene og fik fat i Ludvig, men isen gik
ikke i stykker, og så fik vi Ludvig op. Så skulle vi hjemad. Jeg spændte skøiteme af
støvleme, men Ludvig havde det vi kaldte 'hæl brækkef. De var anderledes. Hælen
kunne skrues fast, men det skulle man bruge et søm til, og så skulle man have remme
på foran. Han tak støvleme af og tog sine tæsto på, og han glemte sine støvler med
skøiteme demede. Vi løb ved siden df hinanden helt op til Home. Jeg spurgte Ludvig:
"t<an leg ikke låne din hue, mens vi render igennem Home, for så kan de da ikke se, a{
mit hår er vådf? Min kasket var blevet derude. Jeg fik så hans hue på, og vi kom ind i
Home by, men det var allerede rygbdes, og den ene efter den anden kom ud ta husene
og spurgte orn, hvad der var sket og skulle have redelighed på det hele, og vi vandrede
videre, og så var der andre, der skulle spørge igen. Til sidst slap vi da igennem byen, og
så løb vi. Først drejede Ludvig fra, og så løb jeg hjem.
Jeg kom ind i den daglige bstue ud tilgården og smed støvleme, hvorefter jeg gik ind i
stuen, og dersd mor.'Men dreng dog, hvodan erdetdog, du serud", udbrød hun, og
så forklarede jeg det. "Træk tøjet af med det samme, så henter jeg vand', sagde mor.
Den gang havde vi altid ild på komfuret, og der var altid varmt vand i vandgryden og
sikked også i kedelen, som stod på komfuret. Da hun kom ind igen med en balie, stod

jeg stadigvæk og var ikke kommet af tøjet. "Se at komme af tøief, sagde hun. "Ja",
sågde jeg, "men det er frossen. Jeg kan ikke få det af . Men jeg skal love br, at da mor
fik H i det, så kunne hun få det af. Så kom jeg op i det varme vand. Det var vel nok
dejligt.
Juboavc?na krbclvl sctyt
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F..l u..I ikke kommet op af middagssøvnen, selv om klokken var trc. Det var jo julen,
i
og
vi holdtjul tiJ lflgt hen i nytåret. Han havde hørt al hurlumhejet og kom ind
i stuen til os.
ua Jeg navde tæt bdd og var blevet frotterei og havde €et tørt tøj på, blev jeg puttet
i
hF T.ng, som endnu var varm. Det var ver ndk dejrigt Jeg mn Årisie,
mig: "Hvad tænkte du, da du var under isen"? Men ået tunie jeg ikke snakke
oå. Jrg
fg{e bare, "lngenting, jeg bnkte bare på at komme op". Alie'de andre enkeltheder
lqrt ttr i.g ikke, så dbt måtte han ryjes mbit. trrlange år eiter, oa leg våiomkring 1g år,
kgm vi ti.l at
p! taot gennem isen, og sa s'pr;gte hr igenl "nvad
Fle om den-g,rlg, oq
b.nkte du på.deh gang. ? så fortalte jeg hafr det, ligesom
leg nu tiar iodaft ddt her, men
selv om jeg da var ved at yæte voksen, så korrr jeg til at græde, da jeg fortalte
det alt
sammen. Far
lpurgtd ikke 0m lnere. Han var nok-klar over] an håji vår;ået inJ i nogåi
ryd træsko på, sorh varen helligdom br mig. Det må I også hus6 pa. [a-an kan plunilæ
i og træde ind i dåt, der er hell[dom for andå.

åiffJd;i;

ABRAHAMS DAM

ldenne selvsåede trægruppe på banken veet fur Gl. Landwej i stundsig er et stort
dyttt hul med vand. Her er leret til stenene fll henegården Nøilrolm gnvet vand.
hullet kaldes også Abrahams Dam efter en taterfamilie, som skulle [ave haft bolig
iskrænten,
Abrahams Dam - hvad er det?
Det er en lille skov med en delvis tilgroet dam i midten.

Den ligger lidt vest for Gl, Landevej - over for den store bakke på vejen, der altid er
blevet kaldt reglladebanl,gn
teit-l&banK på vores diahkt. Gt. Lanåeræj nr. 90 har

"f

- elter'Æ tejl-tå",
Den har tidligere hørt under henegården Nørholm. Og der er gravet ler op til at lave
mursten at bl.a. til at bygge murene på godset. stenene blev tånet og oåndt på'Æ
teil-lå". Man formoder, aj tef!!t_s!9p1e er gravet op af Abrahams Dai, der kun tigger
et par hundrcde meter ln'Æ tejl-lå'. Det er fna 1700-tallet, at der rigtig skete nogjipå
Nøfiolm.
altid heddet Teglladen

k bGrvl s.ht.loclio hos
HoRNEPosrENs axnoncbnEn

Julegaycrnc

I skrænteme ned til Abrahams Dam boede der tldligere fattigfolk - vistnok "tatere". Den
mest kendte af dem hed Abraham. Derfor kom dammen til at hedde Abnahams Dam.
Abraham og hans familie boede i disse jord- og lenskrænter, som de havde lavet bolig
eller huler i. Det er endnu et eksempel på, hvordan fattigfolk boede i tidligere tid.

Ejeren af 'Æ tejl-lå" for ca. 100 år siden byggede nyt stuehus. lrlen han syltes, det var
for ringe, at gården blev kaldt for'Æ tejl-lå', så han omdøbte den til "Teg$ård' istedet.
nlen fott< blev ved med at kalde den for "Æ tejl-lå". Og "Æ tejl-lå" og 'Æ tejl'lå-bank"
ligger stadig som nabo tilAbrahams Dam.
Abrahams Dam ligger på en mark, der id4 tilhører Erik Thomsen, Gl' Landevej.
Erling Jensen
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Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 TistruP
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Ttf .75291287

Åbningstider:
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man., tirs., tors.: 9.30
onsdag: 9.æ - 14.00
fredag: 9.30 - 17.00
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Lundagervej 44. Horne . 5800 Varde
T1t.7526 02 35 . Mob.: 23 84 98 21

lørdag:lukket

28

(t

17.30

XIRKETIDER
Søtdag

04.11.2W7

Sffdag
Sødag

11.11.2007

18.11.æ07
25.11.2ffi7
02.12.2W7

Sørdag
Sørdag
Sørxhg

09.u2m7

kr.10.30
kt.09.00
k|.10.30

kr.r9.g0

tåts

Born Nieben

kr.10.30
KL

æ.M

Søndag

rcfi.m7

kt.10.il)

Lt'htrgisk

Søtdag

23.12.2W7

Ittandag

24fl.m7

kr.09.00
kr.14,00

Juhafiensdag

Iimdag
Onsdæ

25fi.n07
26j2.M7

Sødag
ilandæ

{.12.2W7

lngen

01.01.2008

kr.10.30

kr. ft).30

f

kt.09.m

2.

.iubrfag
jubdag

Nyhrsdag

Sognepræ$ Finn kdersen, Thorsfiupvei 49, Sg

tf.75264055

GnarcrKlsten lfog, Thomtupvei 154, llone
Home Khke

ilf. 7526 0042
uf,7526 0085

Kifteværye Ru$ Jensen

uf.75260078

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 4. december- juleafslutning iGrindsted
Bowling, julefrokost og pakkespil.

qAFETERIA
-@@*ldrætsPark
æ-* Horne
E/
y lHlJ*Jrl.{BE. i;4
\<EF/
Mødelokaler

oplil

W

ca. 100 pers.

v/tisbe{h StiS

. øS"d"E 33 . Home.,6800 Vorde

i,B;s#å3*',t'lffiL'F;lEl"'
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4e

Æ$MTETSKAI.E}IDER
nov.
dec.

n.fl2ffi7

Fanilie & Fd[d. Juleim$mtionsaften
Speidernes hppemrted

02.12.n$7

02J2.m7
14.122fi7
16.12.Nt

Juhmalted på llomdund

Jdehæ*ditbrne lHlen
JubopQg illomeby

$.fi.nw

@iHomeKirte

2008

ianuar

bbr.

maft

april

Udgave

æ0

26.01.æ08
29.01.2008

Menighedsrådeb hølpkoledag
ttome So$refuenfurg. Cæneralhæamling

24.02ffi7
26.02.2ffi

Sargaften på tlome

05.032008

FælHnø&

12.03.2008
14.03.-

Aftenskolens aFluhing

16.03å'08
16.m.An9
28.03åil)8

For&sopvbning i område Varde (@od Hdlen)
Foråsopvisning br bøn (Odrup Flilidscenbfl

HorngrestesHeri Hminhn

lft

om Horne

hlome Gymnastikbcning. Lokalopvisning
Familb & F i[d. Geærffirsamllrq

16.04.1n8

Stofsenest

lrrdag

Bladetudkommer

den

l2.lannr

SO.Ftnuar
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Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på.lager.
Nye lMnther og Raleigh cykler på lager.
Foratfå mere fri,liemer jeg defaste

ww"malerctart"Nk
Gl. Præstevej 63 . Sig .6800 Vade
Ttf. 75 26 43 92 . Bil 21 77 06 92

åbningstider, så ring først når cyklen skal
rcparcres eller I ønsker en ny.
HORNE CYKELFORRETNING

VlSvend Aage Østerbeq
Kirkebakken 5, Home
Tlf. 7526 0102 eller 2043 7711

Mekaniker

Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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