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nr.264

33. årgang

nr.1

har spillet om oprykning

til

3. division, men spiller også

næste år i Jyllandsserien
klarede nøjagtig skærenE og undgik nedrykningskampe
havde en flot sæson, hvor de var med i toppen

Jyllandsserien, kredsvinderholdet. Bagerst f.v.: Pernille Nielsen, Malene Pedersen,
Lene Haahr, Karen Anneberg, Helle Lorentsen, træner Ole Nim. Forrest f.v.: Helene
Plauborg, Heidi Langsig, Gitte Christensen og Marina Sørensen.
Flere af de faste spillere på Jyllandsserieholdet har været flyttet ned for at hjælpe
på serie t holdet og er derfor ikke med på billedet. At holdet alligevel sluttede som
kredsvindere er en flot præstation, samtidig med at serie t holdet undgik nedrykning, så hotdet kan være attraktiv næste sæson for de nyoprykkede ynglinge.
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Gunnar Ditevsen 72109972
Niels Jørn Hansen 72109970
Gert

l$gæd

Madsen 7210 9971

Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde ' Telefon 7210 9800 - Fax 7210 9801

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'
Pedersen & Nielsen

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk

Ttt.7526-0430
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FORARSKONCERT
Onsdag den 12. maj kl. 19.00
aftrolder Musikskolen forårskoncert i samarbejde med Horne Skole igymnastiksalen.
Kom og hør forskellige instrumenter, skolens kor, børnehaveklassen og værkstedsholdet,
I pausen vil der være salg af kaffe/te/sodavand og kage Ved'ta' selv kaffebord'.
Alle er velkomne,
Musikskolens Venner/Mona B. Nielsen

DET ER FORAR
DererTourde

2004. DET BLIR MAJ.

Pedal:

maj

mandag den 3.
manda! den 10.
manoa! oen ir.
mandag den 24.

rF

@""u#*---

re(l]
mala?Pedql!=
Z00l
maj
mal

Mødested Hornehallens p-plads - afgang kl. 19,30
Der kan købes startkortåZkr, fra kl, 19,15
Turene køres efter vind og vejr, lodtrækning af små gevinster ca. halvvejs af ruten.
Vel mødt med godt humør samt lyst til at cykle en tur i samlet flok.
Hilsen Tour de Pedal udvalget
PS Søndag den 6. junifælles afslutning ved Mejls Skole, lodtrækning ca. kl. 14,00 af 3
stk, cykler på alle startkort. Følg programmet iVarde Ugeavis.

UD I DEN FRISKE LUFT PA GA-BEN

m

Skal vi følges ad, på Vikingstien, for at se og opleve den dejlige natur der er, følge årstidens forandringer ved bæk, skov og sø.
Den første tirsdag aften i måneden:
6.

april, 4. maj,

1.

juni,

6.

juli, 3. august og 7. september.

Mødested : KlokkedoJ's sportsplads, afgang kl. 1 8.30
Der er plads til mange så'vel mødf
Husk det rigtige fodtøj og evt. noget drikkeligt.
Hilsen fra to som kan li' ruten.
Birte og lngeborg
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FED FREDAG

w

Fredag den 28. maj fra kl. 19-24 har vi sammensat et program som helt sikkert

bliver rigtigt fedt
Går du i 5. kl. er derover, så skal du selWølgelig medll
Vi har planlagt følgende for jer:

.
r
r
.
.
o
r

I

kan spille billard

frisør Lisbet Stig kommer forbi og sætter hår
indtil diskoteket starler kl.22 kan I synge karaoke
vi har bestilt 'Discoteque mobile' (dem fra julefesten)
hele aftenen kan I spille med og mod hinanden ivores netcafe

cafeteriet sælger chips, slik, sodavand og alkoholfrie dringks
hallen vilvære fyldt med aktivitet såsom: gladiatorkamp
ringo

ringcross
basketball
volleyball

tæppecurling
urtepottebold
hockey
Vi tilbyder gratis opbevaring af punge og andre værdigenstande
Er alt dette noget for dig

SELVFøLGELIG

Vi ses i Hornehallen fredag den 28. maj kl. 19-24

Entre:25

k.

Ulla og Aksel Hansen, Lisbet og Jørn Lund Pedersen, Ulla og Thorkil Lindvig

HIF TEATER INFORMERER

@w

Dette indlæg i nærværende blad havde jeg gerne været foruden, - men desværre, så må
vi konstatere, at den deadline der var sat til påske angående ledere til Børnegøglervogn
ikke er indfriet, dvs. at der med stor sandsynlighed ikke bliver gøglervogn i år.
En meget beklagelig konstatering,
HIF Teater/Kurt

4

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

INDBYDELSE T'T G ADE4DISTR"ffSFO DBOLD 2AO4
MANDAG DEN 31, MAJ
Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet itidsrummet
k1,930 - 1015. Derefter opvarmning forud for'gadekampene', der starter

Start:

kl,

1030,

Præmier:

Ja

Spilletid:

Alle kampe spilles å 9 min, uden halvleg'

Regler:

Der må højest være 5 spillere på banen af gangen og heraf højst 4 på
egen banehalvdel. Der skal være 1 kvinde/pige på banen, og der må
høist være 2 aktive herrefdboldspillere i aft på holdet Man er aktiv fra
junior og opefter - blot man har spillet mere end 2 turneringskampe i
den igangværende sæson, uanset hvilken serie/række det er. For at
kunne deltage skal man være bosiddende i Horne sogn eller være aktiv i Horne lF. Bor man udensogns, skal man stilb op for forældres qade oq være aktiv i Horne lF. Der må ikke spilles med fodboldstøvler eller fodboldsko m. små dupper, og der ska/ spilles med omtanke!

Placering:

Afgøres ved:
1. lndbyrdes kamp(e)
2, Målforskel i indbyrdes kampe (anvendes hvor flere hold er lige)
3, Målforskel i samtlige kampe i puljen
4, Flest scorede mål
5. Omkamp - 4 min. herefter tilførst scorede mål

Der vil blive omdelt indbydelser på en senere tidspunkt.

Fodboldudvalget skal have tilmeldingerne senest lørdag den 8. maj 2004
Kurt Poulsen, t1t.75260672

Tilmelding

til:

Peter Jeppesen, tlf. 7526 0266
Henrik Jessen, tlf. 7526 0107

Skattemæssig rådgivning - Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

l.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen. Reg. revisor H.D., Rotbølvei 9, Horne, 6800 Varde, T1t.752602{l
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HORNE HAVEKREDS
Sommerudflugt til Vissinggård, søndag den 9. maj.
Vi kører i bus fra kirken i Horne kl, 08.30 og forventer at ankomme til Vissinggård kl, ca,
11.00, Undervejs serveres en kop formiddagskaffe og et rundstykke.
Vissinggård har denne dag 'Store pile- og kurvedag', og der er således en masse at se
og opleve. Vi har derfor afsat 4 timer til Vissinggård, og der er mulighed for at spise sin
medbragte mad eller evt. købe på stedet.
Vi skal derefter besøge en dejlig have hos Jørn Møller Jensen i Silkeborg, hvor vi nyder
vores medbragte eftermiddagskaffe, og på vejen hjem spiser vi på Ejskupholm hotel,
Viforventer at være hjemme i Horne omkring kl. 20.00.
Prisen for hele denne dejlige dag - inkl, transport, formiddagskaffe, entreer og middag
med kaffe og småkager - er kun 250 kr.

Tilmeldingsenestdenl.majkl.tilLindaMøller,tlf.7526O226ellerLeoAamann, nti.7526
0239.

Et regionsarrangement

9. maj

- heldagstur

Se nærmere i Horneposten

17. maj kl. 18.30
Aftenudflugt til Grimstrup. Vi besøger Sydlansk marmorkunst og granit med mange

spændende ting til haven

-

altid mindst 45 forskellige vandkunster i udstillingen.

Vi kører i egne biler fra kirken i Horne kl. 18,30, Firmaet giver kaffe og havekredsen
sørger for et stykke hjemmebag.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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GAMMELT JERN

Torvedagsudvalget kommer igen i år og samler gammelt jern.'l år bliver det den 22.naj.
Har I noget, I gerne vil af med, så ring til ån fra Torvedagsudvalget, så alhenter vi det. I
er også velkommen til at aflevere det ved vognmand Flemming Christensen.
lnger

Hansen

Kirsten

tlf, 7526 0392

Jeppesen ilt,75260257

Karlsen
Hans Jepsen
Gert Jensen

Jens

llf .75260292
tlf. 7526 0492

U1.75260024
Torvedagsudvalget

FASTELAVN ER MIT NAVN....
Vi vil gerne sige en stor tak til Strangko, Brugsen, Foderstof og Horne Kro, fordi I alle var
med til at gøre vores fastelavnsfest og karneval til en rigtig festlig oplevelse.
Mange hilsner og 1000 tak fra børn og voksne i Regnbuen

øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 18. maj kl. 19.00
Vi besøger P. E, Offset og Reklame iVarde

MINILEGESTUEN
Minilegestuen holder til oven over børnehaven i legestuens lokaler. Det er et tilbud for
alle børn under skolealderen og deres forældre, Medbring saft, kaffe, brød m,m. Hver
tirsdag kl, 9-12, Vi følger skolens ferieplan.
Kom og vær med,
Karina tlf, 752410æ, Dorthe tlf. 7526 0995 og Ninna tlf. 7526 0605

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel.

Prival:

Tlf. 75 28 98 99
U l0

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Frcdag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Homc Andclskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdas kl, 17.00 - 19.00
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HORNE 4H
PROGMM FOR2OO4
30/4... FøRSTE BESøG hos jer, der har hjemmeopgave.
16/5... KLUBDYST, Amtsarrangement - se 4H nyt
4-6/6.. DøGNFLUEN, weekend-tur
11/6... ANDET BESøG hos jer, der har hjemmeopgave,
13/6... FAMILIEUDFLUGT tit Djurstand, HUSK T|LMELDN|Nc
10/7... PILEFLETNING på Dejgårdvej kt, 10-14 - tag madpakke med,
6/8,... SOMMERFEST ved Hebo fiskesø, HUSK TTLMELDNTNG
2718... TREDIE BESøG
3/9..... KLUBAFTEN, på Dejgårdvej
10/9,.. OVERNATNING FøR SKUE
1119...4H SKUE, Varde
19Æ... AFLEVERING af opgavebøger
1/10.,. ÅRSMøDE I HALLLT{ kt. 19 med banko og udstiiling,
5/11,.. UNG NAT fra fredag kt. 20 tit tørdag kt. I HUSK TILMELD|Nc
3/12... JULEFRoKOST kt. 19

Yderligere information.kan fås hos Jette poulsen.

OPLEVELSER MED 4H
Så er en ny sæson gået igang og Horne 4H tæller ca. 35 medlemmer.
Nogle arbejder med hjemmeopgaver mens andre deltager på spireholdet, træholdet eller
madholdet.

I løbet af sæsonen er der arrangeret forskellige udflugter eller hyggeaftner, Det første
arrangement var en tur i skøjtehallen i Esbjerg.
Der ser måske nemt ud, når man ser ishockeyspillerne i fiernsynet drøne rundt på isen,
men tro os, det er svært.
Vivar mange 4H'ere med forældre og søskende (50 i alt) der indtog skøjtehallen fredag
den 5. marts. Alle, det vil sige næsten alle, var på isen, dog er der enkelte, som mener
de ikke kan. De skulle nu prøve for det er faktisk rigtig sjovt.
Efter turen på skøjter fik vi sodavand og kaffe,
Tak for en rigtig god

aften'

Famirien Lindvig

s
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FAMILIE & FRITID, HORNE
Referat fra generalforsamlingen den 30. marts 2004.
Familie og Fritid, Horne aftoldt generalforsamling i Horne Skole den 30. marts.

Under formandens beretning blev der fortalt om de arrangementer, der havde været

i

årets løb.

Lige som de andre år lavede vi kaffe og smurte rundstykker til Torvedagen. Som noget
nyt, havde vi en bagekonkurrence, hvor Kirsten og Poul Plauborg kom på en svær opgave som dommere.
Vores Juledemonstration, som Tina Rossen stod for, var der god tilslutning til. Aftenen
sluttede med bankospil, hvor man kunne vinde chokolade, vin og ænder.

der fællesspisning. Denne gang stod bestyrelsen for maden, og der var
menu, da denne aften er godt besøgt af børnefamilier. Til slut amebørnevenlig
valgt en
lgen

i år var

rikansk lotteri,

Vi havde også planlagt virksomhedsbesøg på hhv, Enghavegård Osteri ved Billum og
hos VIP Domotec i Varde, men måtte dewærre aflyse på grund af for få tilmeldinger.
Og så var der afslutning og udstilling af vinterens kreationer på Horne Kro, med underholdning af Bedstemor-Banden.
Til sidst var der valg til bestyrelsen.
Jeg modtog ikke genvalg og vil hermed gerne sige tak for godt samarbejde i de forløbne
6 år, det har både været lærerigt og sjovt, og ønsker samtidig den nye bestyrelse held og
lykke med arbejdet fremover.
Valgt til bestyrelsen blev Karen Margrethe Harck.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig'
Familie og Fritid,Horne / Mona Clausen

GAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/Lisbeth Stig

. Øgodvei 33 . Home. 6800 Vorde

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Nyt

frø Horne Kro

På grund øf det løve øktivitetsniveau tirsdage,
har vi besluttet at lukke krostuen

kl. 16.00.
Kroen er selufølgelig åbenfor moder, selskaber
og mad ud af huset ølle ugens døge
Venlig hilsenfrø Kirsten og Kurt
Horne Kro

HORNE CYKELFORRETNING
Jeg har besluttet, at jeg her til foråret 2004 holder med at reparere motorsave, plæneklippere, hækkeklippere og knallerter,
Knallerter og plæneklippere, der er solgt med garanti vil blive repareret til garantien ophører.

Motorsave, plæneklipper og hækkeklippere kan I få repareret hos Tistrup - Bounum
Smede- og Maskinforretning, tlf. 7526 0155.
Hilsen Horne Cykelforretning/Svend Aage Østerberg

Ilorne l(ro

G ode s els kab dmø de la kaler.

Hyggebg krostue og krohave.
W l.everer også mad ud af huset

hilsen Kirsten &
TtE 75260019

W
På Horne Kro

-

er maden

altid go'

ses

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DlN LOKALEAUTO PARTNER
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Kurt

FORRETNINGSOPHøR
jeg pga. sygdom tage
Efter godt 30 år som selvstændig tømrermester i Horne måtte
januar
2004,
beslutningen at lukke virksomheden pr. 17.
jeg ønsker herVirksomheden.har været en stor og spændende udfordring for mig, og
med at rette en tak til alle, som har udvist mig tillid gennem årene.
Hjemme igen efter veloverstået operation på Odense Universitetshospital viljeg rette en
stor tak til alle, som har vist opmærksomhed med hilsener, chokolade, vin, blomster m'm'
samt besøg under min indlæggelse i Odense samt herhjemme,
Venlig hilsen Frederik Jørgensen

Gennem alle årene som selvstændig har Frederik Jørgensen støttet foreningslivet
i Horne med en annonc€ i Horneposten.
Red.

TAK.

PA GENSYN
god portion vemod,
Så nærmer 1. maj 2004 sig med hastige skridt, og det er med en
øst'
men bestemt også med følelsen af en immigrants eventyrlyst, at vi drager mod
vore_s vanliHele Horneafdålingens personale skal til Nordenskov, hvor vi skal fortsætte

ge arbejde, krydrå med nye og spændende opgaver. Marinus må dog blive tilbage

i

ilorn. ,n rum tid endnu (datoen for flytning bliver fastlagt i løbet af sommeren) herfra vil
sørge for, at vores landmænd kan få deres valsede varer. Når dette arbejde tillader
han

det, vil han drage med til Nordenskov, for at hjælpe os der.

men kun ved
Dei vil også tådig u*t. muligt, at få gødning udleveret her i Horneafd,
og aftale
75260011
nr.
på
tlf.
sædvanlige
det
Korps
flyvende
Det
dagen føi at kontakte
tid,

Til høst åbner vi igen, for at modtage høstens udbytte, og lur mig om ikke os'gamle
hvem, og
ansigter' får lov at deltage, for her gælder det om at vide, hvem der kører for

en traktor, så er
såga-r svigerfamiliernes ierden må man holde styr på, for kan man køre
man helt sikker på job i denne travle tid.
i TinghøjSkulle man elleis mangle noget, sidder Anita - som i flere år var her i Horne sig om
det
drejer
om
lige
meget
hånd
afdelingen og hun er altid frisk med en hjælpende
Norforbi
vejen
glæde
lægger
os, hvis i
landbrrig, kæledyr eller haven, men ellers vil det
denskov, hvor vivil hjælpe på bedste vis.

Derfor
På gensyn
Personalet i SVA'S Horneafd.

STøT VORE ANNONCøRER' DE STøTTER
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HORNE NU OG I FREMTIDEN

,lS:
$iv/
'-t.,N

Resunie af sognemøde den 31.3.2004 på Horne Kro

Horne sogneforening havde i år taget initiativ til et sognemøde hvor alle i Horne sogn var

inviteret, 96 borgere var mødt op denne aften for at give sin mening og sine ideer til
kende. Dejligt at se så mange.
Gert Lynge Christensen bød velkommen og takkede for den store opbakning, hvorefter
Kaj Nielsen fik ordet. Kaj gennemgik i store træk befolkningsudviklingen for vores områ-

de samt udvikling i befolkningen i det syd- og sønderjyske. Befolkningstallet vil være
faldende fremover og der vil blive forholdsvis mange ældre, Et andet problem for Varde
Kommune er, at der er mange pendlere. (folk der arbejder i vores kommune, men er
skatteydere i andre kommuner),
På aftenen kom der mange ideer og ønsker frem omkring, hvordan vi skal forsøge at få
folk udefra til at flytte til Horne,
Aftenen mundede ud ifølgende tiltag:
ldeer

lnitiativtagere

Grundpriserne nedsættes/rabat
Markedsføring - ny udvalg nedsættes
Velkomstpakke - samme udvalg som ovenfor
Hjemmesiden - samme udvalg som ovenfor
Store arrangementer
Andels/Seniorbolig - ny
Multihal/Kulturhus - udvalget er

udvalg

etableret

Bålplads, hytte- og naturlegeplads i

skoven

Horne Sogneforening
Horne Sogneforening

Alle foreninger
Horne Sogneforening
Horne ldrætspark
Horne Sogneforening (planlagt til 2005)

Skole,børnehave,SFOvedligeholdelse Nuværendebestyrelser
Horne Sogneforening

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

SKJERN
'12

TARM
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øLGOD

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Følgende bevillinger er imødekommet for året 2004
(til beplantning på grunden)
10,000
Regnbuen

kr.
kr,
Horne Sogneforening 39.994 kr,
Horne

1,500

Stundsig by

(til lyskæde)

(til vedligehold grønne områder, herunder græs
klipning, vedligehold Torv, vedligehold af

græsklipper)
115,000

Horne Park

kr,

(afdrag gæld i Horne Andelskasse)
Horne Sogneforening

NAVNEKONKURRENCE
Navnekonkurrence til nyetableret skov/park ved Lundager. Har du et godt forslag til et
rE, Horne. Vinderforslaget vil
navn, så send det til Gert Lynge Christensen, Lundagervej
blive præmieret ved indvielsen af området til august.

STEN
Ved indgangen til området ønsker vi at placere en stor sten med navnet på parken' Er du
i besiddelse af en sådan sten' hører vi gerne fra
Horne sogneforening

dig

HORNE OG HJEMMESIDEN...........!
Hornes hjemmeside på internettet: www,byenpaalandet.dk var i en periode ude af funktion. Årsagen til dette var en omrokering pga. for lidt plads.
Sideh er nu i gang igen, med mere plads, dvs, at der nu er mulighed for en endnu bedre
side, men,...,...man skal selv være med til at gøre dette.
Har man problemer med selv at bruge de funktioner der er, så skal man ikke tøve med at

kontakte web-masteren, enten telefonisk eller på e-mail, han vil også hellere end gerne
'fodre' hjemmesiden, han skal dog helst have noget at fodre den med og det er dette
man skal sørge for,

Kort og godt så handler det om at det er jer der bruger siden, der bestemmer hvad I vil
bruge den til, webmasteren hjælper gerne men han skalvide hvad han skal hjælpe med,
PS Hjemmesiden søger nyhedsskribenter og præmiesponsorer
Hilsen

srøT voRE ANNONCøRER
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INDVIELSE AF KROKETKLU BHUS

mw

Kroketafdelingen i Horne har på meget kort tid formået at skabe både interesse for sporten og meget velegnede forhold til sine medlemmer. Sidste år indviede man ny baner
med plads til ca. 40 spillere, og'her lørdag den 20. marts indviede man et kroketklubhus,
der med sit udseende og beliggenhed pynter gevaldig op.

På dagen var der inviteret til stævne med mange kroketkampe, og så var der selve indvielsen, et festligt arrangement med gaver og taler og med rosende omtale. Således
roste formanden Kristian T. Hansen alle som havde bidraget med en hjælpende hånd
ved byggeriet, dog var der en særlig tak til Otto Lund Hansen og Jens Henning Gydesen
for deres indsats. Der blev også nævnt, at det er rart at se, at man stadig er parat til at
yde, tør man kan nyde. Fra kroketspillerne i Tistrup ønskede man tillykke med ordene:

'Det er et misundelsesværdigt anlæg I har skabt jer her i Horne, nu mangler I bare at
komme til at spille i samme række som os, så vil vi glæde os til at møde jer her i Horne,'
Efterfølgende var der ø1, vand, kaffe og pølser inde i klubhuset, og alle ca, 50 fremmødte
hyggede sig vældig, og der var ikke flere ledige pladser, det kalder man at komme hinanden ved. Men dagen var ikke slut, for man havde et hængeparti. Man var ikke færdig
med at spille, så på med frakke og hat, for man hygger sig med kroketspillet i Horne.
En der også havde en hyggelig formiddag, tak.

repræsentant
14

Kroketklub ønsker tillykke med klubhuset
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BLIVER DU EN NY
FODBOLDSTJERNE?

TRÆNINGSTIDER

KOM OG PRøVI

Tirsdage og fredage fra

-

Har du spillet fodbold før?

18.00, Lige uger i Tistrup og ulige uger i
Horne. Når turneringen starter, trænes

Eller kunne du tænke dig at begynde?

kun 6n gang ugentligt, nemlig fredag,

Mikrodrenoe åro. 96 oq 97

Er du født i 1996 eller senere?

kl,

17.00 -

idet der spilles kampe tirsdag.

Så mød op semmen med ån af dine
forældre

Mikrooioer åro. 96 oq 97

Tirsdage og fredage fra

Er startet fredag, den 2. april
17.00 - 18.00 på Tistrup Stadion.

kl.

kl.

17,00 -

'18.00, Lige uger i Tistrup og ulige uger

i

Horne. Når turneringen starter, trænes
kun 6n gang ugentligt om fredagen.
Der spilles kampe om søndagen.

Poder-drenoe/pioer åro, 98 oo vnore
Træning fredage kl. 17.00 - 18.00,
Lige uger i Tistrup, ulige i Horne,
Der spilles kampe om søndagen.

KøRSEL
til såvel

(træning) som turneringskampe foretages af forældrene.
Kørsel

16
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TRÆNERE
Henrik Jess€n, Horne
Brian Lyst, Tistrup

PRAKTISKE OPLYSNINGER
april i Horne vil der
blive aftoldt orienteringsmøde for miFredag den 23,

Preben Tirstrup, Tistrup

kroforældre (kl, 17.00 - 18,00), Her vil
trænere og repræsentanter fra Ungdomsudvalget give en orientering om
de praktiske forhold i forbindelse med

Sara Lindenberg, Horne

træning

Anne Holm, Horne

spørgsmå1,

Mogens Lauridsen, Horne
Stig Larsen, Horne
Erik Jørgensen, Tistrup

og kampe samt

besvare

Hans Guldager, Horne
Niels Henrik Ejstrup, Tistrup
m.fl.

NYE SPILLERE
Du behøver ikke at købe fodboldstøvler

fra starten - find først ud af, om det er

KONTINGENT
Kontingent er fastsat til 280 kr,

noget for dig.

Du får også lov at være med

nogle

gange, inden du skal betale kontingent.

VELKOMMEN
Vi glæder os til at se både dig og dine
kammerater!

Ungdomsudvalget

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69

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

tsRUUN

T,P^t^*

Storegade'19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

BRUilSGAIAD . 7ORVEGAOE I 3
æ7O øLGOO , lLFt 75 24.18 æ

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nord eo Dl l';;r;;rr;;;#-å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bil21 77 06 92
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PARTNER REVISION VEST AS

- NY ANNONCøR

Horneposten kan byde velkommen til en ny annoncør, Partner Revision Vest as, Kræmmergade 7, 6800 Varde.
Om Partner Revision Vest fortæller Bertil Holm, at han efter 24 år med selvstændig revi-

sionskontor

i Nr. Nebel,

1, januar 2003 indgik isamarbejde med Partner Revision

iEs-

bjerg og Ølgod, Samtidig hermed flyttede firmaet til Varde.

Samarbejdet betyder, at de er flere revisorer sammen, hvilket betyder et bedre fagligt

r

forum,

Partner Revision tilbyder alle former for bogføringsassistance, budgetter, revision og
rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder.
Partner Revision Varde har 12 ansatte
Red.

dw kan'regrre med
'også i fre:mt,iden!
Partner Revirion Vest as . Varde

Varde

Krænrmergadb 7 . 6800
Tff. 75 lZ *r 0g .rn* ?5 e? {6 t3

***,pu.tnuur*irionvert.dk

.:tiiill:

,

, iiiiiii:iil ,,"

Partnår Revirion Ve5t ås
er deiuden repræ*enteret

,

i €sbierg og 6lgod

.

S^itrr+
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r:::::ii
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Regi*reræ revisionraktiesslskåb, . O/fi,nr. 19 39 53 ?5 . FRft . Medlem af

HORNEPOSTEN
Skærm til pc'er
Horneposten har fået et problem. Skærmen til vores pc'er er for lille til at vi kan printe de
billeder bladudvalget får tilsendt pr. mail.
Måske står der et sted en skærm, som ikke længere bruges og måske blot samler støv. I
så fald vil vivære meget taknemlige for at høre herom.

sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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GENERALFORSAMLING I HORNE BRUGSFORENING
Den 6, april 2004 aholdtes generalforsamling i Horne Brugsforening. Ca. 50 mødte op til
en let anretning kl. 19.00, hvilket godt kunnet kaldes aftensmad.
Efter valg af ordstyrer, som denne aften blev Hans Thomsen, aflagde bestyrelsen beretning som følger forkortet I 2003 var der ikke sket det helt vilde i brugsen, så beretningen
handlede mere om FDB og COOP Danmark.

I 2003 startede den nye 4% bonusordning på egne varer, (Dem med sløjfe og COOP
mærke), den heraf opsparede bonus vil blive udsendt på check sidst i april.

Vi har i 2003 været medvirkende på Varde dyrskue med en stand sammen med alle
brugser i formandsområde 35. I augustvarvi med påtorvedagen i Horne, og i december
serverede vi gløgg i butikken.
Er det vigtigt nok at der er en brugs i Horne? Det var budskabet i Horne Posten i indkaldelsen til generalforsamlingen,
Man hører så tit at'det er vigtigt der er en brugs i Horne". Hvis det er vigtigt nok, handler

man også i brugsen i Horne. Opbakning om det lokale for at bevare det lokale
være budskabet,
Heldigvis var der respons på det
sagt

-

-

-

det må

tænk hvis alle bare havde hukket på skulderen og

måske.

i

Jeg fik en oprigning fra en rystet dame, som nær havde fået kaffen den gate ha!s, da
hun havde saf srg til rette med Horne Posten. Hun ville lige høre on jeg ville lukke brug
sen, og det kunne jeg så berotige hende med, at det ikke var det, jeg.havde i sinde,
Hun ville gerne skive et brev til mig

ned

alle hendes argumenter

fu at brugsen

er vigtig

i Horne.

Brevel blev så læst op på generalforsamlingen,
Der vil også være en brugs i fremtidenl

Beretningen sluttede med en tak til Karsten, Anne Marie, Arne, Else Marie, Nanna og
Randi. En alene kan ikke gøre det, der skalet hold til.

.

Regnskabet viste et pænt overskud, som henlægges til reservefond.
Valg til bestyrelsen Eva Guldager og Bente Nielsen blev genvalgt og Anette Plauborg
Schmidt nyvalgt i stedet for undertegnede,

Under evt, takkede bestyrelsen Karsten for de første 10 år
blomster og en gave.

20

i Horne og overrakte ham
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Karsten har i løbet at 10 år, hvert år afleveret et overskud og derved gjort det muligt at
udvikle butikken med stor P-plads, nyt indgangsparti, nyt inventar i grønt og køleafdeling,
etablering af OK-anlæg.
Dette markeredes så i butikken den 7. april hvor kunderne fik 107o på købet.
Aftenen sluttede af med en lille konkurrence, hvor der blev udtrukket en påskekurv som
gik til Willy Vandborg, og alle øvrige fik en flaske'Hornevin'med hjem.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: Eva Guldager formand, Frede
Holm næstformand og Morten Henneberg sekretær.
På bestyrelsens vegne Anni Thomsen

Dqgh;

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:
man.-tors. og

tirs og

ons.

fre.

g.00-1g.00
g.00_12.30

tørdagogsøndag

g.00-13.00

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

Tistrup

OPrm

TISTRUP WS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus flansen

Ttf . 7 5299 093 I 7 5299098

Bittlf. 202249 40 n06249 40
C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseopti ker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Tfi.75291287

.
.
'
.

Naturgrs
Solvarme

Ventilation
Kloak

.
'
.
.

Blilkenslagerarbejde
Vand
Varme
Sanitet

- indhent uforbindende tilbud
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GYMNASTIKOPVIS NING 2OO4
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Lørdag den 20. marts var en stor dag for mange små gymnaster, da det var første gang
de lavede opvisning i Horne Hallen.
Vi havde som sidste år 6 børnehold på gulvet. Lopperne var de første og det er sandt at
sige en sæk lopper. De var ikke mindre end 35 piger og drenge i alderen 4 - 5 år, så de
seks ledere har haft nok at se til. De næste var Forældre/barn holdet og selv om børnene her er endnu yngre, så er der bestemt også gang i dem. Banana Boys var drenge fra
børnehaveklassen til og med 3. kl. og de kunne tage pusten fra selv de bedste.
Superstars pigerne (Børnehavekl. - 2 kl.) gjorde det rigtig godt med deres fine sorte
Heppekors pon-poner (hor jeg de hedder), De store piger 3. - 5. kl. havde øvet sig meget og kunne vise os nogle fine serier bl,a. en sjippeserie.
De store drenge 4, - 7 kl. havde i år valgt en rigtig drenge gymnastikdragt og det var helt

dejligt at se, da mange hold efterhånden vælger T-shirts,
Motionsdamerne fra Tistrup, hvoraf halvdelen rent faktisk er fra Horne måtte som tidligere opleve lidt bøvl med musikken, men det var dog ikke vores skyld,
De spændstige mænd tog som sædvanlig publikum med deres iørefaldende musik og
der er nok ca. 30 års forskel på den ældste og yngste.
Aftenen blev afsluttet af Brejninggård Efterskoles elevhold. 120 unge mennesker i alderen 14 til 17 år lavede en sprudlende opvisning, som vi kun kunne være meget tilfredse
med.

Endnu engang vil sige tak for den store opbakning, Mere end 400 voksne betalende
fandt vej til vores afslutning,
Efter gymnastikken var der diskotek for børnene og det så ud til at både store og små
nød at danse.
HGFfl-ene Jensen

STAVGANG
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Nedenstående opslag lavede vii marts og vi er nu ifuld wing om onsdagen.
Dewærre kunne vi ikke få de 8 sæt stave, da de var i restordre, så indtil videre har vi
fået lov til at leje i Tistrup,
Efter kun 6n onsdag har mere end 20 personer set og prøvet, hvad stavgang går ud på,
men man kan stadig nå at være med. Onsdag den 28, april er sidste dag, hvor vi instruerer og så vil vi se, hvordan det skal fortsætte henover sommeren.
Angående pris er der også en lille ændring. Vi har droppet sæsonkortet, I april koster det
10 kr. pr. gang, når man lejer stave og ellers 5 kr,, hvis man selv har stave'
Er der nogen, der er interesseret i at købe stave til lige godt kr, 400 pr. sæt, så kan lngeborg eller Lene

22

kontaktes'

HGF/lngeborg Haahr & Lene Jensen
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Stovgong er en tnotionsform, som bliver brugt rneget i l.lorge, Sverige o9 Finlond.
Det vinder nu o9så indpos overolt i Donmark. Det er enideel cktivitet, som giver
bevegelse i hele kroppen, sctntidig rned at ryggen oflostes vesentligt. Alle kon
være nwd, idet man selv kon bestemme sit ternpo o9 sin rytrne i gongen.
er en ny mulighed for god motion og godt sqmv@r veleEret for olle oldre.

kr

Horne Gymnostikforening hor investeret i 8 se't stove, så vi også kon få gong i det
her i Horne.
Hver onsdog i opril nråned vil vi instruere i brugen of stqvene og gd en kortere eller
lidt lengere tur. Efter opstorten i opril vil der blive inforrnerct om hvilken dog og
tider vi grår resten qf sesonen.

Mødested: Horne Hqllen
Onsdoge: 7/4,t4/4,21/4

og28/4

Formiddog: kl.9.00 o9 kl. 10.00

Attent
Pris:

Tilmelding:

kl. 18.30 o9 kl. 19.30
1O kr. pr. gong eller 75 kr. for et se,sonkort
Formiddogshold - Ingeborg Hcohr - 7526 Ql38
Aftenhold - Lene Jensen -7526 @Q5

Fokto on stovgongl

.
c
- .
.
.
.
.
o
.
.
o
c

Giver 20%højere konditionseffekt i forhold til olmindelig $ng
Giver op til40% højere fedtforbrending
Styrker knogler i bdde orrne og ben
Styrker ormmuskler, ise,r overorhens strekketnuskel
Styrker bryst-, skulder og rygmuskulotur
Qpløser spe,ndinger i skulder og nckke
Forbedret evnen til iltopiogelse = bedre kondition
Reducerer belostningen of hofter, kne, o9 onkler
Kan udøves året rundt, hvor som helst, billigt og nemt
Pqsser til olle oldersgrupper og kropsbygninger
Virker lige godt i byen o9 i skoven
6iver sfdte, når der er glot føre
På

gensyn

Horrr Gynnostikforening

EItrtrANEISO

P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02 11, fa,r. 75 26 03 90
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GENERALFoRSAMLING HoRNE |DRÆTSPARK
Formanden5

beretning:

2004 ff
Ki\,/

Dette første år som formand for Horne ldrætspark har været en fornøjelse for mig.

Vi har i årets løb afholdt månedlige bestyrelsesmøder, nogle vil måske mene, at vi kunne
have holdt nogle flere. Med den daglige ledelse og den økonomiske styring der er fra
kassereren, mener bestyrelsen at mødefrekvensen er acceptabel,

Cafeteriet med Else Marie og Lisbeth og deres hjælpere har holdt fast i den gode stemning, der er i vores cafeteria. De er, som nævnt sidste år, altid meget imødekommende
med hensyn arrangementer og kan altid komme med et lille lækkert forslag til, hvordan et
arrangement kan afuikles også rent kulinarisk. En udvidelse af aktiviteten i cafeteriet vil
afhænge af en ændring af køkken og cafeteriafaciliteterne,
Som det senere ses er der overskud i cafeteriadriften. Godt gåetl
Kroketarealerne blev officielt indviet den 29. maj 2003. Det er skønt at køre forbi og se
den aktivitet der var i sidste sæson på næsten alle tider af døgnet, Området er blevet en
pryd for den nordlige indkørsel til byen, Der er bygget en hyte til kroketspillerne. Arbejdet
er udført af bestyrelsesmedlemmerne i HIP og fra kroketspillernes egne rækker. En stor
tak til alle.

Kopimaskinen har førhen været et indslag her på generalforsamlingen - dette kapitel er
nu afsluttet. Vi har en ny kopimaskine og opfordrer til brug af maskinen, Den har jo ikke

væretgratis.
Der har været kontakter til Varde Kommune vedrørende udvidelse af parkeringsarealerne - og indtil nu har det ikke været en succes. Vi har jo læst i Vestkysten at Plan- og
Teknikudvalget ikke har penge til udvidelse af parkeringsanlægget som jo er kommunalt. Det kunne jo være der var næste år.
Forsikringsposten har været stigende ikke alene grundet mere vi skulle have forsikret,
men også grundet generelle prisstigninger. Det har affødt, at bestyrelsen har været rundt
på forsikringsmarkedet, og resultatet er, at vi bibeholder vort nuværende forsikringsselskab.
En ny gulwasker er taget i brug.
Vi har ændret placeringen af flagstangen, der er etableret permanent strømforsyning til

de kommende arrangementer på boldbanerne, ryglæn på tribunen, en sponsor har givet
vindnet til tennisbanen og boldskabene er færdiggjort.
Der er undersøgelser igang med at reducere udgifierne til el og varme,
Bestyrelsen følger stadig op på reklamekunderne og kontakter leverandører til idrætsparken for tegning af nye reklameskilte.

Der har været flere fester, blandt andet HIF's jubilæumsfest, Skolens 100 års jubilæum
og Høstfesten. Samlet set har det været en succes.
HIP deltager også hvert år i torvedagen, hvor Mary Godt hvert år hjælper os.
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Hallen.
Tendensen fra de tidligere år med en vigende udlejning er fortsat. 2001 var hallen udlejet
i 1389 timer og i 2002 var tallet faldet til 1378. (OHP).
Af andre lejere kan nævnes: Landsstævnetræning med 36 timer. I forbindelse med udlejning kan nævnes, at Horne Skole i indeværende år har betalt grønne afgifter.
Fremtidens udvikling af aktiviteterne for Hallen skulle vi gerne gøre noget ved, Hallen
skulle gerne forblive et aktiv for foreningslivet her i Horne Sogn.
Nye aktiviteter og ønsker:

.
.
r
.
.
.
r
o

Hvad med motionscenter, med spindingscykler og styrketræningsmaskiner.
En klatrevæg og ribber i hallen?

Audioanlæg med teleslynge
Størreparkeringsanlæg
Ventilationssystem
Ombygning af vindfang
Støvlevask
lnternet cafd

Vore brugere af hallen kan jo stille krav om

r
.

rygepolitik
brug af mobiltelefoner i omklædningsrum
Ovennævnte er et par populære diskussionsemner,

Taktil:
- Støtteforeningen, der hvert år ser velvilligt på vore ansøgninger - uden jeres indsats var
det betydeligt vanskeligere at drive foreningsarbejde i Horne.

- vore ansatte for flot arbejde. Thorkil, Else Marie, Lisbeth, Marlene, Jeanet,

Louise,

Trine, Lene og Svend Åge.
-

vore hjælpere ved bankospillene, gymnastikopvisninger osv,
giver en hånd med på stadion.

- frivillige der

Bestyrelsen vil jeg gerne takke for en flot indsats det forløbne år, Tak for jeres gode
humør, og tak fordi I alle er villige til at give en hånd med.
På bestyrelserts vegnelPer Jespersgaard

Økonomi
Året sluttede med et pænt nettoresultat på 30,38g kr.
På valg var Eva Plauborg, Jes Jensen og Lars Juul Jensen
Som suppleant blev Brian Hansen valgt,

-

alle blev genvalgt
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TISTRU P SKYTTEFORENING
Tistrup Skytteforening har nu afsluttet vintersæsonen 2003-04 og det har været en rigtig
god sæson. Vi har deltaget i flere skydninger blandt andet 2. Hovedkreds iAlslev og
Ribe Amts skydning som blev holdt på Tistrup Skytteforenings baner. Vi havde selv 33
skytter tilmeldt i i alt 65 skydninger. I de 5 dage stævnet varede blev der skudt ca. 510
skydninger.

Den 16. februar 2004 holdt vi generalforsamling. Vores kasserer ønskede ikke genvalg
efter 18 år i bestyrelsen, deraf de 13 som kasserer, Nyvalgt blev Svend Aage Pedersen,
Tistrup, Bestyrelsen konstituerede sig herefter således: Kurt Olsen, formand - William
Svane, næstformand - Svend Aage Pedersen, kasserer - Bente Olsen, sekretær - og
øvrige Herman Tøstesen, Jørgen Slivsgaard og Torben Hansen,
Den 29, marts holdt vi afslutning og der var masser af præmier fra diverse skydninger,
Formanden havde nok at holde styr på. Han sluttede med uddeling af pokaler fra vores
pokalskydning og mester blev: BK 2 Rene Guldager og Thomas Søndergaard, BK 3

Mike Jensen og Daniel Nielsen, JUN Tommy Karlsen, KL 3 Knud Erik Stephansen, V 1
Bent Lauridsen, V 2 Herman Tøstesen, Aben 3 Laila Højgaard, pistol KL 4 Jan Jensen
og Torben Ellegaard og medaljer i luft på pistol og gevær: guld Heidi Ellegaard, guld
Maria R. Nielsen, guld Niclas Jensen, guld Bent Lauridsen, guld Herman Tøstesen, sølv
Ester Tøstesen. Fiduspokalen blev givet til Torben Hansen,
Til slut takkede formanden Lars Søndergaard for hans mange år i bestyrelsen og takkede for alle for den gode sæson og ønskede alle en god sommer.

Den nye sæson starter den 6, september for dem, som ikke vil med til Helle, hvor vi
skydei udendørs 50 m på Helle Skytteforenings baner hver tirsdag kl, 19 - vi starter den
20'
Tistrup skytteforening

april'

Tagrenovering
- snedker
Alt I reparatlon
Nybygninger
Tømrer

lffolb. tllbud

TS Tømrer &
Byggemontage
rRdiMMlrRGAD[ g . VARDE . Tm 75 2214

t4

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

BrL 40 17 4280
26
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DAN-EL, Tonnesen er trøjesponsor for HTH's drenge
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Udgave
Nr, 265
Nr, 266

Stof

senest

Lørdag den 8. maj
Lørdag den 31. juli
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KONFIRMATION 74 AR EFTER
I anledning af den forestående konfirmation har Horneposten bedt lngrid Sønderskov fortælle om hendes og tvillingebroderen Hans' konfirmation i oktober måned

i 1930.
lngrid er født i Åsted, men da hun var 3 år gammel, flyttede familien til Kirkevad. Da ejendommen ligger syd for bækken, hørte de til Stundsig skoledistrikt, men da de kun havde
få hundrede meter til skolen i Horne, søgte hendes forældre sognerådet om lov til at de
kunne gå i skole i Horne. 0m sommeren gik de ældste årgange kun i skole onsdag formiddag,
Dengang var der konfirmation både forår og efterår, Efter 7 års skolegang gik hun ud af

skolen til maj, men da de blev konflrmeret det halvår, hvor de fyldte 14 år, og lngrid har
fødselsdag i maj, skulle hun først konfirmeres tiloktober. Hun hjalp så til hjemme i sommerhalvåret, samtidig med at hun gik til præst. De var et stort hold og cyklede sammen

med konfirmanderne fra Stundsig og Bounum skoler til den gamle præstegård

i

Thorstrup hos den nye præst, pastor Gregersen,
lngrid og Hans var altid sammen med et andet tvillingepar, Mary og Peder Jensen fra
Rotbø|. Sammen med forældrene var de også ude at købe konfirmationstøj sammen, De

to piger fik helt ens hvide kjoler og drengene ens jakkesæt, Skoene var også ens, De
blev købt hos Karl skomager i Horne.

Konfirmationsdagen var en dejlig dag. Flagene var hejst både i byen og på landet. Fra
Kirkevad gik de til kirken i Horne, Der var kun få som havde bil. Nogle blev kørt.af en
nabo, som havde bil, andre cyklede eller kørte med hestevogn, Hestene blev indstaldet i
kørestalden til kroen under konfirmationen.
I kirken blev de konfirmeret hver for sig, og pastor Gregersen læste et vers for hver enkelt konfirmand. lngrid husker linjerne "er Gud for os, hvordan kan han så være imod os'.
Da de kom hjem fra kirke, var familien samlet til middag. De fik suppe, hønsekød og
citronfromage med dejlige svesker i bunden. De drak vand til,
Efter konfirmationssøndagen blev der holdt gilde for naboerne 2 aftener,
I konfirmationsgave fik hun en daler (to kroner) i et telegram fra de fleste. Det blev til
mange penge syntes hun selv. Af hendes forældre fik hun en kommode. Hun fik også
lommetørklæder samt en kam, børste og et spejl i sølv. Kammen er slidt op, men børsten
og spejlet har hun stadig liggende på hendes toiletmøbel, Og Ungdomsforeningen sendte alle konfirmander et telegram med et medlemskort,
Sommeren efter konfirmationen kom hun ud at tjene hos Peder Hansen i Transbø|. Hun
fik 60 kr, fra maj til november, Hun deltog i malkningen, som foregik med hånd morgen,
middag og aften. Men det var en dejlig plads. Mie og Peder var dejlige folk,
Tak til lngrid for hendes fortælling om konfirmationen | 1930.
Red./Kurt
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KIRKETIDER

Søndag 25.04.2004 lngen
Søndag 02.05.2004 kl, 10.00

Fredag

07.05.2004
Søndag 09.05,2004
Søndag 16.05.2004
Torsdag 20.05.2004
Søndag 23.05.2004
Søndag 30.05,2004
Mandag 31.05.2004
Sognepræst

lngen

Konfirmation
St. Bededag

k|.09.00
kl, 10,30

k|.09,00

Kr. Himmelfartsdag

kl. 10,30

k|.09,00
kl, 10.30

Pinsedag
2. pinsedag

FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig

Horne

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,
Horne
Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej20,

Kirke

Horne

t|f.7526-4055

ilf.7526-0042
t1f.7526-0085
tlf. 7526-0031

KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Søndag den 2. maj2004 k|.10.00

Anja Mari Andersen, Thorstrupvej 140
Mona Bennetsen, Lundagervej 12, Horne
Helle Brynningsen, Bjerremosevej 7, Horne
Mai Elbæk Hansen, Ølgodvej87, Horne
Anne Rahbek Holm, Klokkedoj 13, Horne
Sara Louise Kartvedt, Kildevej5, Varde
Louise Larsen, Mallevej9, Horne
Sarah Aamand Lindenberg, Ølgodvej 113
Fie Nielsen, Mallevej92, Horne
Malene Nielsen, Hornelund 28, Horne

Steffen Jepsen Ditlevsen, Klokkedoj2, Horne
Dennis Viftrup Højgaard, Snorupvej 8, Horne
Brian Jensen, Ølgodvej35, Horne
Christian Juelsen, Kirkebakken 6, Horne
Tommy Karlsen, Ndr, Hindsigvel2T
Hans Elkjær Klemmensen, Ringkøbingvej 267
Stefan Horsbøl Knudsen, Lervadvej 43, Tistrup
Mads Nørgaard Møller, Bjenemosevej 13
Jakob Vig Nielsen, Ølgodvej 121, Asp
Thomas Nielsen, Sakskærvej 2, Orten

Charlotte Stig, Ølgodvej33, Horne
Aflevering af telegrammer kan ske lørdag den 1. maj kl. 10-12 til kirkegårdskontoret
Engkanten 1 ved Horne Kirke.
Telegrammerne afhentes af konfirmanden mellem 12-12,æ samme sted,
(Kirken påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer).
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AKTMITETSKALENDER
maJ

lunr

02.05.2004
02.05,2004
05.05.2004
09.05,2004
12.05.2004
28.05,2004

Spejdernesloppemarked

KonfirmationiHorneKirke
Forældredag i Horne Skole
Sommerudflugt.HorneHavekreds

ForårskoncertHorne Skole

Fed fedag i Hornehallen
Sportsuge
03,06,2004 Forældredag i Horne Skole

uge

23

09,06,2004 Udflugt-Menighedsrådet
13.06,2004 Familieudflugt4H
18,06.2004 Forældredag i Horne Skole
juli

22,07,-

25,07.2004 Vildbjerg Fodbold Cup 2004
uge
aug,

sept.

27

06,08.2004
25.08,2004
27.08,2004
01,09,2004
06,09.2004

Fodboldskole i Tistrup
Sommerfest4H
Myretuen. Forældremøde
Sommerfest i Regnbuen
Orienteringsmøde - Menighedsrådsudvalget

ForældredagiHorneSkole

10.09.-

okt,
nov.
dec.

11.09.2004
16.09.2004
05,10,2004
03,11,2004
02.12.2404
17,12.2004

4H Dyrskue iVarde
GeneralforsamlingiRegnbuen
Forældredag i Horne Skole
Forældredag i Horne Skole
Forældredag i Horne Skole
Juletræsfest i Horne Hallen

-tr
-qs

CONTAINERORDNING I HORNE
Åbningstid:
Hver tirsdag
Første lørdag i

måneden

k|.16,00

-fl.n

kl. 10.00 - 12.00

Containerordningen er kun for private borgere. Haveaffald, ren jord og murbrokker kan
afleveres på pladsen hver dag. Alle er velkomne til af afhente jord og brokker.
Horne Sogneforening
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- Bounum
SMEDE og

w

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

ZETOR

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

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

Bit

40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15,Ilorne

Tlf. 75260163

ew

- biltlf.

2122680u20330163

tl

HOBNE
JOH''I BORG HAI{SEX
HORilE - 6E00 vaaDE . TLF: 75 26 m 9:t

Vognmand

Flemming Ghristensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika
Conny Leerbeck
7526 0636
Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Salg og reparation af cykler,

Åbningstider:

kl. 8.00

-

12.00

lørdag lukket

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

Ttf.7526 0102

Mekaniker

Anders KJensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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