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THEODOR HOLDER HORNE REN

På vejene omkring Horne kan man møde Theodor Jensen, som er ude at samle

affatd, som ubetænksomme mennesker har smidt langs veiene og i grøfterne. Selv

fra markerne langs vejene samler han ting, som kunne have ødelagt landbrugs-

maskiner elter være kommet i foderet til dyrene.

Det er et flot stykke arbejde Theodor her udfører, og som,han fortiener megen ros

for.
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HoRNEHALLEN HAR JUBILÆUM H:
Dette markeres med en uformel reception

den 23. september 2006 kr. 14.00 - 16.30

Alle er velkomne
HIP/Kurt Burkarl

JUBIUEUMSBANKO 1g
I anledning af Hallens 25 års jubilæum afholder Horne Bankoklub 

%
jubilæumsbanko torsdag den 28. september 2006 kl. 19.30 i Horne Hallen

Flotte præmier denne aften: 1 række 200 kr.

2 rækker 400 kr.

3 rækker 600 kr.

Derudover er der Horne-vin på sidegevinst til begge sider hele aftenen'

I pausen serveres gratis kaffe med overraskelse.

Alt godtfolk og deres naboer tager til banko denne aften og støtter detlokale.

velmødt' 
Horne

IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en nY sæson

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

Vivil gerne være mange, så kom og vær med. Der er ingen aldersgrænse, hverken op

eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser.

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

nastik, ringo og evt. stavgang.

Til orientering for nye deltagere er gymnastikken kl. 9-9.45.

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

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

Musikken leveres også i år af YO-

YO. Duoen har gennem de sidste

18 år differentieret sig ved at op-

træde til arrangementer, hvor inti-

mitet, god stemning, folkelighed og

god swingmusik krydres med de

sidste nye hits, som derved går op i

en større enhed, Desuden er deres

sceneshow et kapitelfor sig,

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

For interesserede kan der bestilles mad på

Horne Kro, tlf, 7526 0019 eller

Hallens Cafeteria, tlf. 7526 0352

Horne Sogneforening

MENU TIL HøSTFEST

Vi laver hele menuen som tag-selv-bord

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

rejer, røget ørred,

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

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

Frisk frugt, Brie med vindruer, æblestruddel med hjemmelavet is

2 retter 100 kr.

, 3 retter 125 kr.

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

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

antallet i løbet af ugen,
Kirsten og Kurt Hansen/Horne Kro
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MENU - HøSTFEST 2006

Sild n/karrysalat, æg og tomater

varm fiskefi let m/remoulade

oksefilet, råstegte kartofler, brun sauce, salat

hjemmelavet is og frisk frugt

Pris: 100 kr,
Horne Hallens Cafeteria

SA
er det tid fior endnu en

HIF

REW
Denne,

årets første, eneste og sidste REVY
gfu amok

LØRDAG D. ll NOVEMBER KL. 19.30
I HORI{EIIALLEN

Vi glæder os til at se dig' og hvem ved,
måske er din nabo med på scenen!!!

Idrætsforeningen afslutter på behørig vis
sæsonen samme aften.

Sæt X i kalenderen.

Vi ses!

HIF/Teater

HUSK ÅNSUøDET I HALLEN D. 6 OKT KL)
19.00

Her bliver der uddelt Nåle og Beviser og vi drikker kaffe og sodavand,

til sidst spiller vi Banko med flotte gevinster der er skænket af byens

erhvervsdrivende.
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HORNE STøTTEFORENING . GENERALFORSAMLING

Horne Støtteforening aftrolder ordinær generalforsamling

tirsdag den24.oktober 2006 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale

DBgsorden ifølge vedtægterne.

Horne Støtteforening/l-eif Sønderskov

-,P

HORNE GYMNASTIKFORENING - GENERALFORSAMLING

Der aft oldes generalforsamling

tirsdag den 21. november 2006 kl. 19.30 i Hallens mødelokale

-"","+(

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i

hænde senest 14 dagefør' 
HGF/'ene Jensen

HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afrolder generalforsamling

tirsdag den 28. november 2006 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 19. november
2006.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om
foreningen.

Horne ldrætsforening/Dora Harck

EINHANGIEIEI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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HORNE HJORTEFARM

Hjortekød sælges,

Henvendelse til Otto Lund Hansen, tlf. 7526 0134

PRÆMIEWHIST I HORNE HALLEN

Øvrige spilledage

September: 4, og 18.

Oktober: 2,, 16. og 30.

November: 13. og27.

-R

Torvedagsudvalget

ffiffitutu&ffiffi9
I Horne Idrætsforening?

Er det noget for dig,
-så kom op i Hallens

fantastiske billardlokale
Vi træner mandage

Kl. t9-21
-og

@

du er meget velkommen.
Venlig hilsen
HIF/Billard

o

Nørre A116 l - 6870 Ølgod -Ttf.75 24 4/.39
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GYMNASTIKKEN BEGYNDER I UGE 39 (25. - 28. SEPTEMBER)

Der er lidt ændringer i forhold til programmet i sidste måned,

Store piger flytter fra onsdag til torsdag kl. 18.45 til kl, 20,00 og bemærk, at vi har udvi-
det holdet med 6. klasse.
Springhold 3.-5. klasse bliver onsdag fra kl, 18.15 - 19,30

Alle hold træner iskolens gymnastiksal.

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

HGF/Lene Jensen

Hold UqedaE Tidspunkt Ledere

Damer u/oovisnino mandao 18.30 - 19.30 Kirsten, Else Marie, Oda & Jette

Forældreharn tirsdao 17,00 - 18,00 Dorthe & Anita

Sprinshold 6,-9. kl, tirsdao 19.15 - 20.30 Brian & Christian

Små pioer bhkl,-2, kl. onsdag 16,15 - 17.15 Christina. Katrine & Anita

Lopper 4 - $årige onsdag 17.15- 18,15 Jette, Marinus, Charlotte, Frederik,

Malene & Maria

Sprinohold 3.-5. kl. onsdag 18.15 - 19.30 Jan, Frank &Andreas

Glmaerobic onsdao 19.30 -21.00 Karin, Anette & Lene

Små drenoe bhkl,-2. kl. torsdao 17.00 - 18.00 Eva. Lasse & Helene

Store oioer 3.-6. kl, torsdao 18.45 - 20,00 Lene Viq & Trine Gram

TEDIG IEJIIGHEI} I HOR]IE
4 vær. lejlighed på g6 mz, ledig snarest.
Beliggende Homelund 2 B, Home, 6800 Varde

Husleje kr. 3.388

Irlc varme kr. 649
Æc vand kr. 297
Antenne kr. 190

lndskud kr. 17.2fi

Der kan søges boligsikting/lån hos Varde Kommune

Henvendelse: Boligselskabet BSB - Domea

0 tdtrffilil;;:"'
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HORNE AFTENSKOLE

Horne Aftenskole kan stadig tilbyde undervisning i:

Knipling start 4. januar torsdage

Blomsterbinding start 28. september torsdage

Kreativ

Edb

Litteratur

Madlavning

Førstehjælp

start 19. september tirsdage

start 26. september tirsdage

start 3. oktober tirsdage

start4. oktober onsdage

startS. november onsdage

kl. 15.00 og kl. 18.30

kl. 19.00

kt.19.00
kl. 15.00 og kl, 19,00

kr. 15.00

kl. 19.00

kt.19.00
kt. 19.00Digitale fotos start 8. januar mandag

Oplysninger om de forskellige hold kan ses iforrige udgave af Horneposten, eller du kan

ringe til undertegnede.

Så tag telefonen og tilmeld dig hurtigst muligt, så du kan være med fa start.

Horne Aftenskole v/Henriette Nielsen, llt. 2964 27 33

JULEDEMoNSTRATIoN 8&
Tirsdag den 28. november kl. 18.30 i Strellev Forsamlingshus

Lisbeth Hansen, vært i Strellev Forsamlingshus, demonstrerer lækker mad.

Der vil være smagsprøver, så det er ikke nødvendigt at spise det store aftensmåltid,

Kom og få ideer tiljulemaden og bliv desuden inspireret af eksempler på flot borddæk-

ning, kreeret af lokale kræfter.

Pris: Medlemmer gratis (medlemskort kan evt, købes denne aften).

lkke-medlemmer 50 kr.

Familie & Fritid/Mona Nielsen

SrnnnnuK
Huad kan ui gøre for dig

Storegade 25.5852 Tirtrup.Tlf. 75 29 90 25.sydbank.dk
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INDEFODBOLD

Så er tiden ved at nærme sig, hvor indefodbold-sæsonen starter igen.
EW

Træningsstart er fredag den 20. oktober 2006.

Yderligere information omkring træningstidspunkter følger senere i Ugeavisen. For ung-
domsholdene gælder, at tilmeldingen foregår ved hjælp af en seddel, der er omdelt i

skolen. Har man ikke fået udfldt og afleveret sedlen, skal man straks tilmelde sig hos
Kurt Poulsen på tlf. 7526 0672.

Fodboldudvalget

TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 4 OG 5, øw

Esbjerg og FC Esbjerg har på Veldtofle ldrætspark

Serie 4. Dulie 57:

Dato oq tid Hiemmehold Udehold
23.09.06 kl. 13.30 lØloodtF Home lF
30.09.06 kr. 1 5.00 Home lF Alslev B 1

07.10.06 kt. 14.00 Home lF Tistruo B

14.10.06 kt. 13.30 Skovlund lF Home lF
22.10.06 kr. 1 1.00 Home lF Kroaoer B

15.10.06 kt. 1 1.00

HIF/Fodboldudvalget

JULEMARKED I HORNE

Viforsøger igen i år at stable et julemarked på benene

den 3. december 2006 på Home Kro

så er du interesseret i en stand, ret henvendelse hurtigst muligt til

Hanne Graversen, tlf . 7 526 07 08, oraversen(Onewmail,dk eller
Lone Hviid, tlf. 7526 0284, hviid@tdcadsl,dk

Lone Hviid
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VERDENSHOLDET 2005/2006
Kasper Overgaard kommertil Horne for at berette om turen

Kasper Overgaard deltog fra september 2005 tiljuli 2006 på DGI's Verdenshold i gym-

nastik, og det glæder os, at han kan afse tid til at komme til Horne for at fortælle om de

mange oplevelser og ikke mindst vise billeder fra de mange kontingenter han besøgte.

Arrangementet foregår:

Søndag denZ2.oktober 2006 i Horne Hallen kt. 14.00

Pris: Voksne 60 kr, inkl, kaffe/the n/brød
Børn 30 kr. inkl. sodavand m/brød

Alle er velkomne' 
Arr. Horne Gymnastikforening

T.S TIILIN.DN. APg
()vDn.BY l{å.f,LDVDJ Ir
6100 IIAB.DD
l{OBIf,: 30 5(D At Zi
tr'A.X: Z5 26 l)6 OC
l{ A I tr: It I' O@D Y Glf, D D T g. D ICtl
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NY BOG AF CARL JOHAN GRAS

Carl Johan Grås, Bjerremose har udgivet sin anden bog'Fra letsind til letsindighed'.

Bogen omhandler drengeårene fta 1940 - 1948, hvor 2, verdenskrig spiller en betydelig

rolle og om hvordan familien fra at have været velhavende måtte flytte rundt, men også

samtidig om et stærkt familiesammenhold. Efter krigen blev Carl Johan Grås'far anholdt

og anklaget for at have hjulpet tyskerne,

Carl Johan Grås kalder også bogen glimt fra erindringen.

Navnene i bogen er opdigtede, men Svend er Carl Johan selv.

Bogen kan købes i boghandelen for 110 kr. eller lånes på biblioteket,

'En god, smuk og også bevægende bog - en god gaveide'.

Red.

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 24. oktober kl. 18.00 på Horne Kro

Efterårsfest med spisning og dans.

Tirsdag den 21. november kl. 13.30 iØlgod Kulfurhus
Det lykkelige Arabien. Edel Kræn, Billum har familie i De forenede Emirater og rejser ofte

dertil på ferie. Det billede, vi får gennem pressen af de arabiske nationer, er ffldt med

krig og ulykke, men der findes også et hverdagsliv, som er anderledes spændende at få

indblik i.

Edel Kræn vil give os et indblik i en arabisk families hverdag og give os et glimt af meL

lemøstlig mystik og vise eksempler på klædedragter m.v.

Tirsdag den 5. december kt. 16.30

Juleafslutning i Grindsted med bowling, julefrokost og pakkespil.

HORNE 4H

24tg Ælevering af opgavebøger tjl ån af lederne. Husk ris og ros.

6110 Årsmøde i Hallen kl, 19.00 med banko og meget, meget andet

3111 Aktiv Nat i Hornehallen fra kl. 20 til kl. 8. Der kan hviles i mødelokalet.. medbring

sovepose og vandflaske. lnviter en af dine venner med til Aktiv Nat - husk tilmel-

dinq senest 6. oktober.

1112 Julefrokost kl. 19 - husk tilmeldins senest 3. november
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PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS 2006

Lørdag 30. september kl. 1000 -1400.

Regionsarrangement.

Plantemarked i Tambours Have, Bredmosevej 21 ved Karlsgårde Sø. På plantemarke-

det kan du købe og sælge rodfæstede planter, snakke med andre planteinteresserede,

eller du kan gå en tur i parkanlægget. Mådkurv kan medbringes. Der kan købes kaffe,

kage , øl og vand i kiosken. Alle er velkomne til at tage planter med til salg og bytte.

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

Knud Andersen, tlf. 7513,1873,

Onsdag 25. oKober kl. 19.30.

Regionsarrangement i Ølgod Kulturhus.

Emne: lderige haver.

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

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

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

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

med surbundsplanter, den ruminddelte have og den japansk inspherede have. Jørn

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

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

Entre 40 kr. inkl. kaffe,

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

sen, t|f.751348,73

Uge 46. Ølgod Havekeds kl. 19.30.

Juledemonstration i Kulturhuset.

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

Lørdag 18. november kl. 14.00. Horne Havekreds

Juledemonstration i Hornehallen v, Lene Jensen ta Lenes Blomster i Ølgod,

Entre inkl. kaffebord.

Tirsdag 28. november. Tistrup Havekreds.

Juledemonstration iAulaen iTistrup skole. Se annonce i Ølgod Ugeblad.

VINTERSFORT
lGærunergado 9. 6800 Varde
Ttr.75æ, 1414 . FaxT 52,51 1 6
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MADSKOLE

I uge 31 havde 20 aktive børn madskole på Horne Skole.

Formålet med at afl^rolde madskole er at lære børn om, hvorfra vores mad

vigtigheden af sunde kost- og drikkevaner samt motion.

Ugen startede med gåtur til Dejgårdvej 12, hvor vi slagtede 18 høns, som skulle være
basis for vores madlavning i ugen ftem. Der var mange sjove kommentarer til dette pro-
jekt "Vi dræbte 18 høns og to af dem havde vandsyster. Og det var herresjovt. Først
plukkede vi hønsene, og så tog vi indvoldene ud, og så legede vi hånddukker med dem'.
'Det var sjovt at hugge hovedet af hønsene, men det var ærgerligt, at hanen ikke løb
efler os, da vi slap den'.

Vi har kogt suppe, fået høns i asparges og sur-sød sovs, lavet kyllingesalat og tærter.

Torsdag cyklede vi til et dambrug hos Bjarne Eg i Assenbæk. Vifik hele historien fra æg

over små fisk til de store, fik lov at klappe moderfiskene og så, at de dansede street
dans, så de selv kunne hoppe i bassinet igen, Bjarne forærede os en hel spand fisk, så
vi fik alle lov at gøre fisk rene, grille 6n til middag til hver af os, og de sidste blev røget,

Fredag lavede vi festmiddag med lakse- og tunroulader, fiskefrikadeller samt diverse
retter med kylling og fisk. Forældre og søskende var inviteret til prøvesmagning. Børne-
ne skulle selv præsentere retterne - det kom der meget sjov ud af. En enkelt puttede
æggene i vandet, hvorefter han skrællede dem.

Der er blevet bagt oceaner af kager, boller og brød til vore måltider i ugens løb.

Vi har hele ugen kunnet nyde mælkeprodukter, ost og smør i rigelige mænger skænket
af Naturmælk.

En STOR tak til alle hjælpere, der gør det muligt at afholde madskole.

Horne 4H/Jette Poulsen

@
kommer og

BONDEGARDSSKOLE

sideløbende havde outrup og Horne 4H bondegårdsskole på Fredmosegård,
191 iOutrup.
Formålet med bondegårdsskole er at lære børnene, hvor alt mad kommer fra, inden det
når kølediskene i butikkerne.
over 3 dage besøgte de 10 børn en svinestald, en kostald og en minkfarm. En dag hav-
de de naturvejlederen med på mark og i skov, hvor de stiftede bekendtskab med, hvad
der gror, hvor du bor, De så film fra svinestald og slagteri, så DVD med "Hvor kommer
mælken fra' med Mek Pek, kærnede smør, valsede havre, malede mel af hvede, som
senere blev brugt til m0sli til tykmælken samt snobrødsdej. De legede naturligvis også på
halmloftet.

Horne 4HlMarinus Poulsen

@
Debelvej
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DEN GAMLE SKOLESTI

Det er nu snart mange år siden, at Stundsig Skole lukkede og dermed også de gamle

skolestier.

Men i disse motionstider kunne det være rart at kunne gå ture rundt om i sognet på disse

gamle stier.

Det viser sig dog langt fra muligt, men i et enkelt tilfælde er det blevet muligt, Stien fra

Fruerlundvej til Ølgodvej ved Stundsig er farbar og kan benyttes (fra Andreas Jakobsens

gård i Fruerlund forbi Kristen Pedersens gård og derfra ud til Ølgodvej).

Hornepostens redaktion er blevet opfordret til at skrive et par ord om denne mulighed.

Der kunne også være andre steder i sognet med samme tilgængeligheder, som evt,

lodsejere ville åbne op for, og Horneposten vil gerne formidle det.

Hornepostens redaktion/l-eif Sønderskov

VALHALLA

Så er der startet ny butik i Horne. Har du brug for en værtindegave, blomst, lys, servietter

eller andet, er muligheden der nu.

Kig forbi, der skulle nok være noget, du kunne bruge.

Efterårshilsner fra VALHALLA, Gl. Præstevej 93, Horne, tlf. 7526 0266

VALHALLA
(Gl. Præstevej93)

Værtindegave, blomster, lys

og servietter m,m.

Åbningstid:

Tirsdag: kl, 14.00 - 17.00

Lørdag: kl, 10.00 - 12.00

(Trf. 75 26 02 66)

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

Malle
Maskinsnedkeri

v/ snedkermester
Jan Dick

Tlf. 28 78 34 32
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HORNE SPORTSUGE 2006

Endnu en sportsuge er vel overstået, og vi er allerede godt i gang med at
næste års sportsuge,

Vi vil gerne takke ALLE sponsorer for de flotte sponsorater, alle vore uundværlige hjæl-
pere - det er dejligt, at der aldrig er sure miner, når vi beder om hjælp - og ikke mindst
TAK for den store opbakning fra hele Horne Sogn,

Da vi ønsker flere og nye udvalgsmedlemmer, er alle interesserede meget velkomne til
at kontakte os .,

Hvis man bare ønsker at hjælpe til eller arrangere et enkeltarrangement, vil vi meget
gerne hør fra jer ., HUSK fantasien sætter ingen grænser - vi kan atte huske det flotte
show Henriefte og Linda satte op i foråret, endnu engang tak tit dem - vi håber, at andre
er friske på at få'en tusse til at yngle'.

Lise og Niels Mogensen

Anne Marie og Frank Hansen

Mette Thøstesen

Jeanette Ezermann

Anne Mette Jensen

Sportsugeudvalget

w
arrångere

flf, 6126 0478

flf. 7526 0235

flf. 2830 6100

n.21928175
ilf.2299 1360

DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

åå1f;;"."*""' å:33-ll:ll
lørdag og søndag g.00_13.00

HORNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Så er den nye skolebestyrelse kommet godt i gang med et meget spændende
arbejde, selvom der stadig er mange ting der skal læres, forstås og forklares.
Vi har været igennem timefordelingsplan - fagfordeling og normeringsplan - fore!
ningsorden - principper og godkendelse af undervisningsmateriale. Derudover bruger vi
meget tid på serviceharmonisering og budgettering for Ny Varde kommune. Noget tyder
på, at Home skole ikke bliver væsentlig ramt af de besparelser, der er varslet, dog er
det lige det modsatte for SFO-området i hele gl. Varde Kommune.
Før ferien vedtog vi en ude-ordning, som betyder, at alle elever skal være ude i spise-
pausen, hvis vejret tillader det.
Efter en veloverstået ferie med masser af sol og varme er vi begyndt på et nyt skoleår
med 16 nye elever i børnehaveklassen. Elevpauserne er blevet lidt anderledes, da det
store frikvarter bliver på 25 min, og ingen fast pause mellem anden og tredje lektion.
Aulaen er blevet beklædt med nyt gulv, og er blevet rigtig flot.

I det nye skoleår vil vi arbejde på at få lavet en mobbepolitik, som I kommer til at høre
mere 0m.

Endnu engang skal vi opfordre vores forældre til at tænke over, hvordan de sætter bør-
nene af ved skolen.
Af-"99 pålæsning bør foregå på bedste forsvartig måde. Husk det llt
Vi har i samarbejde med Tistrup skole arangeret 2 foredragsaftner. Det første om for-
ældrenetværk og misbrug blev afholdt den22. august og den 12. oktober inviterer vi til
et forednag om chat, sMS og mobning. Nogle medier som bliver brugt mere til chikane
og mobning, så mød op og hør antimobbekonsulent Dorthe Rasmussen. Der kommer
invitationer ud senere.
Vi har desvæne haft en meget ubehagelig ulykke på skolen, som selvfølgelig påvirker
både lærere og elever, men vi er af den opfattelse, at skoren har håndteref sagen på en
god måde. Det glæder os at høre, at Anders Larcen efter omstændighedeme har det
godt og bevarersin gangfunktion.

Klip -klip - klip
På skolebestyrelsens vegne Ulla Lindvig

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS
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stykke

CONTAINERORDNING I HORNE

Åbningstid:

Hvertirsdag k|.16.00 -17.æ
Første lørd4 i måneden kl. 10.00 - 12.00

containerordningen er kun for private borgere, Haveaffald, ren jord og murbrokker kan
afleveres på pladsen hver dag. Alle er velkommen til at atrente jord og brokker.' Home Sogneforening



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 Cykelforretning
v/Svend Aage Østerberg

Itt. 7 526 0102 - 2043 77 1 1

Garagen Fåborg
vtVilly Pilgaard

Ttf. 7519 5061 - 4089 5061

Fra

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER

2006 tit 2007

Gudrun Lysgård, Ølgod om forfatteren Nis Pedersen
Horne Pensionistforeninger indbudt til Sig på Birgittegården

Erik Buhl, Ølgod om Ny Varde Kommune

Jenny Larsen, Haurvig om at være bondekone på Klitten

Pasgårds Tøjservice

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

Henry Olesen, Skjern om H,C, Andersen

H,C. Jensen, Janderup

Gert Ravn, Oksbøl om tysk flygtning i Oksbøllejren
Niels Jensen, om litteratur

25.09,06

03.10.06

09,10.06

16.10.06

23,10.06

30,10.06

06.11.06

13.11,06

20,11.06

27.11,06

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

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

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

BRUGERRADETS AKTIVITETER

Siddende gymnastik fredag kl. 10.00 - 11.30 på Hornelund
Sangaften på Hornelund den første onsdag i måneden kl. 19.30 - 21.30

Forberedelse til julemarked tirsdag eftermiddag fra 1 . oktober til 1. december
Julemarked den 4. decEmber

Emne/Aktivitet Hver mandao kl, 14,00 - 17.00
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FOREDRAG PA TISTRUP SKOLE OM UNGE OG MISBRUG

skolebestyrelserne på Tistrup og Horne skore var tirsdag den 22, august gået
om et møde vedr. unge og misbrug.
Misbrugskonsulent Jesper Schwartz, Tom Øhlenslåger, Varde Politiog per Mårtensson,
projektleder for 'Narko ud af byen' kom hver med et indlæg og svarede senere på
spørgsmå|,

Der blev fortalt på en meget humoristisk måde men uden, at rnan var ifuivlom alvoren;
Der blev opfordret til, at forældrene skulle stå sammen og gerne helt nede fra børneha-
veklassen, så de unge ved, at der bliver talt sammen, og at forældrene er interesserede
i, hvad der foregår. Det er forældrenes ansvar, hvordan de opfører sig, og hvor de er
henne. Det var også o.k, at lave kontrol af de unge, og især hvis man syntes den unge
havde ændret adfærd, Man skuile tale med de unge åg få øjenkontakt, så kunne mån
godt se, om de havde rent mel i posen. Hvis man undrede sig over, hvad ån afde andre
unge havde gang i, var det o.k. at ringe til forældrene og fortælle, hvad man havde ob-
serveret. Forhåbentlig var der en forklaring på det, man havde set, men hvis der var
noget, der var ved at gå skævt, var det vigtigt at få fat fra start.
Det var vigtigt at være opmærksom på, om den unge var med i klassens fællesskab, da
det ofte var dem, der af den ene eller anden grund stod uden for fællesskabet, der sene-
re fandt sammen og lavede uheldige ting. Find ud af hvem ungernes nye kammerater er,
inviter dem hjem og lær dem at kende.

Der var i forbindelse med projekt'Narko ud af byen' blevet lavet en undersøgelse i Var-
de, der viser, at 22% syntes, det var nemt at få fat på stoffer. Stofferne fås typisk i festmil-
jøet og hos'vennsrne'.
Det var en spændende aften med stof til eftertanke. Vi vil se frem til den 12, oktober
2006, hvor emnet er chat, sms og mobning,

@
sammen

Ninna GejlPedersen og Hanne Schønning Madsen

Tistrup OpffX TISTRUP WS og BLIK
v/ aut. WSi-inst og kloakmester Claus lfansen

Tlt. 7 5299093t15299098
Biltlf . 202249 40 D06249 40

C. B. Lange
Optiker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

11f.75291287
Åbningstider: man., tirs., tom.: 9.30 - 17.30

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

Bllldrcnsllgerarbcjdc
Vrnd
Vrme
Sonitet
Nrturgosseraice

- indhent uforbindende tilbud

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19



Driuuejen
En kulturhistorisk vandrerute

Mange har nok set de små pæle med pile og ordet "Driwejen",

som er blevet sat op, Den gamle handels- og studedrivervej gen-

åbner som vandre- og cykelrute. Abningen er et led i et støne
EU-støttet projekt, NORTH SEA TMIL, med det formål at kort-

lægge og beskrive gamle handelsruter langs hele Nordsøkysten

samt beskrive kulturhistoriske seværdigheder langs ruteme.

På mange strækninger er de gamle driweje dog ikke længe eksi-

sterende.

Tidligere drejede vejen ved Starbæk Mølle gennem Horne Sogn

over Malle, Gunderup, Hindsig, Fruerlund, Stundsig og til Sæk-

bæk, hvor den passerede den gamle Sækbæk Kro (Gl. Landevej

70). Kroen havde tidligere haft en central placering. Diget, som

indhegnede studene, når studedriveme holdt nattehvil, er der end-

nu.

Den nye "Driwejen" følger den gamle studedrivervej på de nær-

meste eksisterende veje Strellewej, Mallevej, Sdr. Mallevej,
Gunderupvej, Ølgodvej og Gl. Landevej. Ved Home Kirke vilder
blive opsat en orienteringstavle om Home samt om muligheden for

at lave en lille sløjfe på turen ved at gå ad Vikingestien.

Fra 1500-1700 tallet var eksporten af stude stor. I 1650 menes der

at være udført mellem 70.000 og 100.000 stk.

Når studene i efteråret var indstaldet, kom de hollandske opkøbe-

re, og hen på foråret blev de solgte stude drevet sønderud. Nogle

blev udskibet fra Hjerting, andre blev drevet helt til Elben. Saltet

kød var en vigtig del af skibskosten på den store hollandske flåde,

Også eksporten af jydepotter fra Home-egnen var stor fra 1700 til

midten af 1800tallet. I 1790 var der 90 familier i Home som "gjor-

de potte/ og i 1838 blev der fabrikeret 100.000 stk. Her fortælles

flere historier om bønder, som med hestevogn selv kørte til Ham-

borg og Berlin og solgte potterne.

I løbet af efteråret vil der blive udgivet en bog med historieme fra rden foftalt ikortform.
Historieme i deres fulde længde vil kunne læses på wuw.northseatrail.orq 

Kurt
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HJORDDRENG

Fortælling af Johannes kogh, Billum - født 1901 i Bjeremose (Bjerremosevej 13):

I mine børnedage var der børnebøger om de stakkels hjorddrenge; der ikke havde det
godt. Sådan har det ikke været iVestjylland, tror jeg, for jeg har selv været hjorddreng, Vi

var en masse drenge hjemme hos os - 7 drenge og 2 piger - så nogle af os skulle ud at

tjene og passe køer, Jeg var 12 år, dajeg kom ud at tjene. Min ældste bror var ude, da

han var 10 år, Han havde et par og tyve køer at trække med, men det havde han også

sit bewær med.

Det var hos min mors morbror Bertel Madsen, Malle (Overby Mallevej 22),jeg tjente, Når

man var ude at tjene i den alder som hjorddreng, skulle man op kl, halv seks om morge-

nen. Vi skulle skynde os op, Jeg skulle malke to køer, og så skulle jeg give kalvene hø,

og så var pigerne færdige med at malke. Vi havde 14 køer, og nu skulle jeg skynde mig

at have køerne ud, for var det varmt vejr, skulle de ind igen før kl. 9 ellers bissede de.

Det vil sige, at de rev sig løs, fordi der var bremser, som de var bange for. Køerne var

tøjrede, og der var ingen, der kunne passe dem bedre end en hjorddreng. Det bildte jeg

mig i hvert fald ind, for når jeg havde fri, hver tredje søndag var det vistnok, så var græs-

set ikke ædt af, som det skulle have været. Jeg vidste nøjagtig, hvor meget hver ko kun-

ne æde - hvor meget græs den skulle have i tøjrslaget, Når jeg havde fået køerne tøjret,

løb jeg hjem, og så skulle vi have 'dovef (morgenmad), Det var flæsketerninger af saltet
flæsk, stegt i panden, hvor det overflødige fedt blev hældt fra. Så kom de mælk på, og

det blev jævnet. Vi rakte så til panden alle sammen og dyppede vores brød i panden og

spiste flæsk til, og det smagte vel nok dejligt. Hjemme fik vi børn altid kogt mælk bagef-
ter, men det fik vi ikke, hvor jeg var, Der var jo kun voksne folk. Når vi havde fået vores
ndover', 

måtte jeg i fuld fart ned at flytte køerne, og så skulle jeg over i heden for at flytte

fårene,

Jeg skulle løbe tværs over en eng, som vi kaldte 'Lykkeeng'. Det var en lille stump eng,
der lå lavt med morjord. Der havde jeg somme tider otte lærkereder, som jeg skulle se til
undervejs. Jeg tog mit udgangspunkt fra en gammel mergelgrav, der var dernede, og så
løb jeg efter en af Kre Bertelsens hegnspæle. Så vidste jeg, at der ville jeg krydse en

lærkerede. Jeg satte aldrig pinde ved dem. Var der så en stork, der gik dernede i engen,
løb jeg efter den, for den ville jo æde lærkeungerne og æggene. Når jeg løb over på

heden for at flytte fårene, havde jeg for det meste Trofast med, for hvis der var et får, der
var kommet løs på en eller anden måde, var det nemmere, hvis jeg havde Trofast med,

for så var det hurtigere at fange det. Et gammelt får var let at fange, for den kunne man
hurtigt rende ind, men et årings får ville ikke sådan give sig, så når jeg ikke havde Trofast
med, skulle jeg blive ved, til det blev træt, og så skulle jeg sørge for, at det ikke kom af
med vandet. Når det begyndte at løfte på halen, for at komme af med vandet, skulle man
rende til det, for kom den først af vandet, kunne det blive ved i det uendelige. Når det var

Fortsætles ...,...
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fanget, var det med at få det slæbt hen til tøjret, og det hjalp Trofast med, ved at gå bag-
ved og snappe det i benene, hvis det ikke ville gå.

Bagefter skulle jeg ned til kvierne, for at se om de havde vand i truget, og så tilbage igen

for at flytte køerne en gang mere, og så hjem at have halm i krybberne og have vand

pumpet, Vi skulle slå 250 slag til det vand, og det var faktisk strengt, for vandet var dybt

nede i brønden. Derefter af sted i fuld fart igen ud at hente køerne hjem, for så var klok-

ken hen ad 9, og så skulle de ind, og vi skulle have vores formiddagsmad, Vi fik brød og

kåeg (rugbrød og sigtebrød eller franskbrød) for det meste med sukker eller sirup på.

BeftetMadsen oveftog senere Sdr. Maltevej65

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

Banl<oklubben

FRA TORVEDAGEN

Vi var lidt heldige med vejret i år, for om fredagen regnede det, da vi læssede borde og
stole, men det gik jo fint om lørdagen, og der var fuldt hus ved morgenkaffen.

Det er dejlig at se så stor opbakning; der er til dagen,

lgen i år blev der bidraget med et stort beløb fra Niels Ølgaard, som vi siger ham mange

tak for,

De heldige vindere fra torvedags nøgler er:

s-S-

så

1, Johanne Østerberg

2. Connie Pedersen

3, Svend Åge Thuesen

4. Ryan Hansen

5. Grethe Sørensen

6, Lone Kristensen

7. Annie Thomsen

2500 kr. Horne Brugs

1000 kr. MekanikerAnders Jensen

1000 kr, Oskar's Auto Værksted

1000 kr. Horne Kro

500 kr, Horne Andelskasse

500 kr. OK Benzin

500 kr. Horne Cykelforretning

Fra Torvedagsudvalget siger vi tak for den altid store opbakning.

PS, HUSK NY PRÆMIE-WHIST SÆSON ER STARTET

På gensyn næste årlT sudv
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Ilorne l(ro

På Horne Kro - €r maden altid go'

G ode s e Is kab s/mø dcloknlcr.

Hyggehg krostue og krohave.

W leverer også mad ud af huset

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

C-AFETERI
ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

\

ilH,ct*v0
M

v/Lisbeth StiS. Øgodvei 33. Home. 6800 Vorde

Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres medi
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler

Kreatur- og Grisettansport
o Containere - store som små

leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Vejmaterialel Slagger og Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSENd/s

Tlf.
Fax

5.5852
752583
75 25 91

17
17
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3X{il{*Jr{i
Udgave S:tof senest Bladet udkommer

Nr,282 Lørdag 11, november 29. november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha schmidt, stauwej 7, 6800 Varde, Xt.7522-0æ7, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej6g, Sækbæk, 6800 Varde, tlf' 7526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, 1J1.7526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-ææ

LOPPEMARKED

Til støfte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe

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

vej 29 i Home fra k|.9.00 - 12.00.

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

Priserne snakker vi om.
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

17,09.2006

24,09.2006

01.10.2006

08.10,2006

15,10.2006

22.10.2006
29.10,2006

05.11.2006

12.11.2006

19,1 1 .2006

26.11,2006

03.12.2006

10j22006

kt. 19.30

kt. 10,30

(r. 0e.00

lngen

kr. 09.00

kl, 10,30

kl. 09.00

kl, 10,30

kt. 09.00

kt. 10,30

kt.09,00
kt. 10.30

kt. 10.30

Lars Bom Nielsen

Høstgudstjeneste

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke

Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

flf.7526-4055
ilf.7526-0042
flf,7526-0085

flf.7526-0556

-rfr'';\; ' -r...\j\
.'1"t
/R-

mrcm'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

Tel.: +45 7529 91 T7
Fax: +457529 97 69

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

sept, 17.09.2006 Amtsmesterskab i hold-kroket på Horne Stadion

17,09.2006 Primo Cup - fodbold for poder og mikro i Tistrup

18.09,2006 Præmiewhist

23.09,2006 Jubilæums-receptionHorneHallen

28,09,2006 Jubilæumsbanko i Horne Hallen

30,09.2006 Høstfest

okt. 01.10.2006 Spejdernesloppemarked

02,10.2006 Præmiewhist

06,10.2006 4H. Årsmøde

13.10.2006 Skolernes Motionsdag

16.10,2006 Præmiewhist

22.10.2006 Horne Gymnastikforening. Foredrag om Verdensholdet

24.10.2006 Horne Støtteforening, Generalforsamling

30,10.2006 Præmiewhist

nov. 05.11.2006 Spejdernesloppemarked

11.11,2006 REVY

13.11.2006 Præmiewhist

18.11.2006 Horne Havekreds, Juledemonstration i Horne Hallen

21.11.2006 Horne Gymnastikforening, Generalforsamling

27.11,2006 Præmiewhist

28.11.2000 Familie og Fritid. Juledemonstration

28.11,2006 Horne ldrætsforening

dec, 01.12.2006 4H, Julefrokost

03.12,2006 Spejdernesloppemarked

03,12.2006 Julemarked

11.12.2006 Præmiewhist

15j22006 Juletræsfest

2007
jan, 20.U.2A07 HorneMenighedsråd.Højskoledag

marts 16.03, -
18.03,2007 Gymnastikopvisning forområdeVarde

24,03.2007 Horne Gymnastikforening, Lokalopvisning

28.03.2007 Horne Aftenskole. Afslutning ,
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

TET$TE
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

Trf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15,Ilorne
Tlf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163 tl

HORNE
JOHr{ BORG HAT{SEil
l{ORt{E . 6E0O vAf,OE . TLF: 75 26 00 93effi

tsRUUN øPtfu,
Storegade 19 . 6862 Tistrup , Ttf. 75 29 90 92 7OAVEGADE 13

æ7O øLAOO . lLFt 7g 21.18 æ

Horne Gyltelforretn ing
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager
For at lå mere fri, fjemer jeg de faste

åbningstider så ring før:st, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETN]NG
v/Svend Aage Østerberg

Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7526 0102 eller 20437711

www.malerstart.dk
Gl, Præstevej 63 , Sig . 6800 Varde

Tlf. 75 26 43 92 ' Bit 21 77 06 92

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