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60 AR OG STADIG AKTIV FODBOLDSPILLER

Når man ser Erling Anthonsen løbe rundt på

fodboldbanen og træne sammen med de øvrige

spillere på veteranholdet, er det ikke let at se, at

han den 3, marts fyldte 60 år. Han scorede da

også det første mål til træningen den 12. qrarts,

hvor holdkammeraterne ved en lille seance efter

træningen hyldede en bevæget Erling Anthon-

sen.

Erling er ikke blot den gennem tiderne ældste

aktive fodboldspiller i Horne ldrætsforening, han

har også spillet fodbold i mere end 50 år i for-

eningen,

Erling startede fodboldkarrieren som forsvarsspil-

ler, men da Poul Plauborg overtog fodboldtræ-

ningen i 1968, flyttede han Erling frem som cen-

terforward, Og det var godt set. lkke blot blev

Erling en suveræn topscorer, holdet rykkede

også op i serie 3 og sluttede som jyllandsmestre.

t igZO er Erling igen tilbage i forsvaret, nu som forsvarskrumtap og dirigent på 2, holdet i

serie 4, som allerede inden sommerpausen lagde sig til rette på 1. pladsen og blev der

hele efterårsturneringen ud.

Det var her Erling udtalte: 'Vi skal vist snart til at spille med luffer,.der er koldt på toppen!"

Erling er kendt som en kontar.tt men fair spiller. I de mange år som fodboldspiller har han

aldrig været skadet,

Erling har ingen planer om at stoppe kanieren. Til den nye sæson har han købt nye

fodboldstøvler.

Et stort tillykke til Erling. Red.
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Banko
Hornehallen

Torsdag 21. april kl. 19.30

I rk. 100,- 2 rk. 200,. 3 rk. 400,'

I pausen seryerer vi gratis kaffe mlbrødl

For medlemmer med pårørende

Bankoudvalget

FAMILIE OG FRITID, HORNE

Ekstraordinær generalforsamling

mandag den 25. april 2005 k|.1S.30 iskolekøkkenet

Da vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, holder vi ekstraordinær gene-

ralforsamling (der har ikke meldt sig nogen frivillige).

Skalforeningen bestå eller skal den nedlægges?

Vi opfordrer alle medlemmer og andre interesserede til at komme denne aften.

Familie og Fritid

VARDE KOMMUNALE MUSIKSKOLES

FORARSKONCERT

PA HORNE SKOLE - GYMNASTIKSALEN

ONSDAG DEN 18. MAJ 2OO5 KL. 19.00

De lokale musikskoleelever og skolens kor vil sammen med Mats Rudklint fremføre

deres kunnen

Musikskolens venner sælger kaffe, sodavand og brød i pausen'

Alle er velkomne' 
il-ene Jensen
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25 AR MED TOUR DE PEDAL I HORNE

Tour de Pedal - maj 2005:

Afgang fra hallens p-plads kl. 19,30 - startkort å 2 kr, købes fra kl, 19.15

Mandage den 2. og 9. maj

Tirsdag den 17. maj

Mandag den 23. og 30. maj

Fælles afslutning søndag den 5. juni v/Mejls Friskole kl, 14,30 - lodtrækning af alle del-

tagerkort - sponseret 3 stk. cykler. Se ugeavisen.

Tour de Pedal gennem 25 år har haft god tilslutning, nok mest i de første år, deltagelsen

var fta 60 - 120 deltagere pr. aften i alle aldre. I 1982 var der en aften 149 deltagere - et

flot syn - vi kom alle godt hjem igen.

Vind og vejr, Horne og omegn er næsten det samme gennem årene og det er udvalget

såmænd også,

Vel mødt igen tilTour de Pedal2005,
Hilsen udvalget

r"HJo,==

GAMMELT JERN -tr
Torvedagsudvalget kommer og samler gammelt jern den 21. maj i år " (N

Har I noget, I gerne vil af med, så ring til ån fra Torvedagsudvalget, så afhenter vi det. I

er også velkommen til at aflevere det ijerncontaineren ved Genbrugspladsen.

lnger Hansen tlf. 7526 0392

Kirsten Jeppesen ilt.75260257
Jens Karlsen 11f.75260292

Hans Jepsen 11f.75260492

Gert Jensen ili.75260024
Torvedagsudvalget
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FED FREDAG

Så er vi klar igen.

Horne hallens døre åbnes fredag den 3. juni kl. 19.00 til flere fede og vanvittige

velser,

Går du i 5. kl, og opefter, så ei det lige dig, vi gerne vil se i hallen til en masse aktiviteter,

Program følger senere,

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

w
ople-

MINILEGESTUEN

Minilegestuen holder deres arrangementer i Horne hallen hver tirsdag fra kl. 9'00-12,00'

Minilegestuen er tænkt som et tilbud til alle børn under skolealderen og deres forældre'

Medbring saft, kaffe, brød m.m.

Da vi hai mulighed for at bruge hallen koster det ca, 25 kr, pr. gang.

Evt. henvendelse til Karin Nielsen, tlf. 7526 0555 eller Ulla Lindvig, tlf. 7526 0110

Ulla
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Start:

INDBYDELSE TIL GADE / DISTRIKTSFODBOLD 2OO5

SøNDAG D. 5 JUNI

Præmier:

Spilletid:

Regler:

Placering:

Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet itidsrummet

kl. 930 - 1015. Derefter opvarmning forud for'gadekampene', der star-

ter kl. 10s.

Ja

Alle kampe spilles å 9 min. uden halvleg,

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

høistvære 2 aktive henefodbotdspitlere i alt 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 vær'e bosiddende i Horne sogn, eller være ak-

tiv i Horne lF. Bor man udensogns, skal man stille op tor forældres qa-

de oq være aktiv i Horne lF. Der må ikke spilles med fodboldstøvler el-

ler fodboldsko m. små dupper, og der skalspilles med omtanke!

Afgøres ved:

1. lndbyrdes kamp(e)

2. Målforskel i indbyrdes kampe (anvendes hvor flere hold er lige)

3. Målforskel isamUige 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 Ulmeldingerne senest mandag den 16. maj 2005

Tilmelding til: Kurt Poulsen, nf.75260672
Peter Jeppesen, tlf, 75260266

Henrik Jessen, tlf. 75260107
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KæmPe Morsdagsbanko

Hornehallen
Kr. himmelfartsdag

Torsdag 5. majkl. 19.30

1 rk.100,- 2 rk,300,- 3 rk.600,'

Flofte blomster På sidegevinstl

For medlemmer med Pårørende

#
W

Bankoudvalget

PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS - 2OO5 ffiM
ffifl,'f

7. mal kt. oe.oo- 12.00 l*otj
Torveti Ølgod. J
Plantebyttedag - køb eller sælg rodfæstede og navngivne planter.

Et regionsarrangement.

10. maj kl. 18.45 fra Torvet i Ølgod

Aftenudflugt til 2 haver i Ansager.

Husk kaffe og kage + 10 kr. pr. deltager

Arrangeret al Ølgod havekreds.

4. juni

Udflugt til Danmarks næse.

Bustur tilVibeke og Børge Christensen iAsø ved Grenå, og tii Xetty og Axel Job iVorup
ved Randers. Se omtalen af haverne i'Åbne Haved.

Se annonce i Ugebladet i maj.

Tilmelding senest den22, maj til Leo Aamann Jessen, 75260239.
Fællesarrangement mellem Horne, Tistrup og Ølgod havekredse.

IIorne ICro

På Horne Kro - er maden altid go

G ode s els kab s/mødelokalcr.

Hyggelig krostue og krohave.

W l.everer qgså mad ud_af huset,

W ses hilwn Kirsten & Kurt
Trrr 752600tg
E-mail: kirstenhansen@sur{mail.dk
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PROGRAM

for
HORNE

4II
, 2005

4t5 DøGNFLUEN - sammen med Ølgod-Tistrup 4H

Vi mødes tilfestlig overnatning på 4H gården Skovly onsdag kl. 18.00 (aftenen før
K. Himmelfartsdag) Vi skal lave film, en rigtig gyser, så det skal nok blive spæn-
dende. Torsdag skal vi male et maleri. I får hver et lærred og så vil Majbrit vise os,
hvordan vi skal male. Kl. 13.00 kommer jeres forældre for at hente jer, og her har
I mulighed for at vise dem rundt på gården og i skoven, hvorefter 4H giver kaffe,
safit og kage,

Tilmelding til Jette senest den 17, april på tlf, 7526 0356 eller mobil 2481 8463.

2215 KLUBDYST på Skovly - se 4H NYT

FAMILIEUDFLUGT TIL GIVSKUD ZOO "BY NIGHT'. Vi mødes torsdag kl, 18.00

ved billetlugen og går bag kulisserne sammen med en dyrepasser, der vil fortælle

os om livet i Givskud Zoo, Kaffekurven medbringes.

Pris medlemmer: gratis

Pris ikke-medlemmer: 100 kr.

Tilmelding til Jette senest den 20, maj på tlf. 7526 0356 eller mobil 24818/f,3

1716 2. BESØG (aften)

6N SOMMERTRÆF

2ON SOMMERTRÆF

24n AMT SOMMERLEJR pÅ SXOVLV (se 4H NyT)
1218 FISKETUR M/GRILL KL. 17.00

2OI8 TORVEDAG

2118 LEDERDAG

2618 3. BESØG (aften)

Ag KLUBAFTEN bl.a. om dyrskuet - tag mor og far med
9/9 OVERNATNING FøR 4H SKUE
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1O/9 4H SKUE IVARDE KL.9.OO

18/9 AFLEVERING af opgavebøger til en af lederne. Husk ris og ros.

7t1o Ånsuøoe IHALLEN KL.1e.O0

med banko og udstilling og kaffe og kage 09,.... FOR ALLE

4111 UNG NAT fra fredag kl. 20.00 til lørdag kl. 8.00 HUSK TILMELDING

2112 JULEFROKOST KL. 19.00 HUSK TILMELDING

Hvad koster det atvære med?

Aktivt medlemskab - giver ret til at deltage i alle klubbens arrangementer: 200 kr. årligt

Deltagelse i gruppe - f.eks, Spire, opgavebog: Aktivt medlemskab + 50 kr. årligt, dog

madhold + 100 kr,

Støttemedlemskab - giver ret til ddltagelse i alle fællesarrangementer: 100 kr. årligt

øSTER HERREDS SENIORKLUB. PROGRAM 2OO5

Tirsdag den 19. april kl. 13.30: Vi besøger Varde Kaserne

Tirsdag den 24. maj: Eftermiddagstur til Billund Lufthavn

Fredag den 3. juni - fredag den 10. juni: &dages tur til Østrig

TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 3 OG 5

Serie 3:

ES
Dato Tid Hiemmehold Udehold

Torsdao d,21, oril Kt.19.00 Horne lF Fhehøie lF

Lørdao d, 30. april Kt.14.00 Fvnslund B Horne lF

Torsdao d.5. mai Kt,10.30 Horne lF Billund lF

Mandaq d. 16. mai Kl,19,00 Staruo/Tofteruo lF Horne lF

Fredao d. 20, mai Kt.19.00 Horne lF Jellino fS

Tirsdao d, 31, mai Kt.19.30 FC GOG Horne lF

Serie 5:

Dato Tid Hiemmehold Udehold

Søndao d. 24. oril Kt.19.00 Gårde lF Horne lF

Fredao d. 29. april Kt.19.00 Horne lF Krooaoer B

Søndao d,8. mai Kr. 19.00 Tistrup B Horne lF

Fredao d. '13. mai Kr.19.00 Horne lF StaruoÆofterup lF

Fredao d. 20. mai Kt.19.00 Ølo6dlF Horne lF

Fredao d. 27. mai Kt. 19.00 Horne lF Grindsted GIF
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HORNE MENIGHEDSRAD
Kort om stiftdagen den 5. marts 2005

Emnet i år var: Gør vi nok for de unge?

Da dette bl,a. er et af de emner, der interesserer menighedsrådet i Horne, var det klart ,

at vi skulle deltage denne dag,

Vi var to, Bente Dinesen og lnger Dam Nielsen, der sammen tog af sted til dagen med

nogle forventninger om at få noget med hjem som vi i Horne kunne bruge. 0g ja, vi sy-

nes vi fik det, vi kom efter.

Vi startede med at se en kort film om unge og det at ho, Vifik bekræftet, at unge er forvir-
rede, de ved ikke, hvad de skal tro, De mangler voksne, der tør fortælle dem, hvad de

tror, men ikke hvad de unge skal tro! Voksne der ikke har berøringsangst for at tale om

troen og følelser. Voksne der tør lytte til dem, især når de unge har det svært og tør dele

smerter og angsten med dem.

Børn ved ikke så meget om takt og tone i en kirke i dag. De har brug for nogle, der kan

hjælpe dem med at lære at gøre brug af kirken som et rum, et rum der er til for os alle.

Som forsker Karen Schousboe fortalte falder mange helt til ro i kirken, måske er præsten

kedeligl men selv når præsten ikke er der, falder der ro over en, så måske er det rum-

met, der skaber ro, man har lov til , ja, man kah nærmest ikke andet end at være afslap-
pet i kirken.

Gadepræst lben Munksgaard Davids fra Århus fortæller at unge er troende. De har brug

for at finde sig selv i troen. Unge vil gerne bede og skrifte. Men, det at gå til en almindelig
guds$eneste er ikke in hos de unge, de er bange for at skille sig ud fra de øvrige. Hun

mener ikke at højmessen i kirken er noget for de unge.

Hun siger, hun tror vi skal fange børnenes interesse meget tidligere, Lige som Karen
Schousboe forslår lben mini-konftrmandundervisning som et godt emne. (Dette har vi
selv i menighedsrådet i Horne talt om og har planer om skal starte et hold op til efteråret.
lnger Dam Nielsen vil stå for undervisningen med hjælp fra pråsten Finn Nielsen).

lben mener, vi skal være med der, hvor de unger er, hun går f.eks. altid rundt med mobil-
telefon, så de unge kan sende hende en SMS, og de kan altid ringe hende op, hvis de
har brug for hende.

Hun er spændende, ung, og vi tror hun er en dygtig præst, som vi gerne ville høre mere
fra. Vi tror, at mange unge og deres forældre ville finde hende inspherende, og vi kunne
godt tænke os, at hun skulle komme og fortælle om sit arbejde med unge til næste høj-
skoledag i januar 2006.
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Skulle der nu sidde en af I unge vi taler om eller skulle nogle have lyst til at tale om og

diskutere'emnet, vil vi opfordre jer til at ringe til 6n fra menighedsrådet op, så er vi parate

til attale med jer om emnet,

Kort om dagen fta

Bente Dinesen, kasserer, tlf, 7526 0503/lnger Dam Nielsen, kirkeværge, tlf. 7526 0556

HORNE MENIGHEDSRAD

Det at være formand for menighedsrådet kan sommetider være ret så'spændenden. For

nogle uger siden blev jeg kontaktet af nogle forældre til de kommende konfirmander. De

havde nogle ting, de var stærkt utilfredse med. Jeg måtte understrege, at jeg ikke kunne

deltage i et møde som formand, da menighedsrådet ikke kan blande sig i præstens ar-

bejde. Men jeg kunne komme som privatperson og formidle en kontakt til præsten.

Der blev så holdt et møde i menighedshuse( med god deltagelse. Drøftelsen afslørede

ret hurtigt, at der var et behov for et fællesmøde mellem forældre og præst. Dette møde

blev holdt ugen efter med mig som dirigent, Her blev der skabt en dialog, så de opståede

problemer kunne løses. Det viste sig, at meget stammede fra uindfriede forventninger og

forskelle i skolekulturen. Sidst, men ikke mindst havde man forsømt at få snakket sam-

men. Helt igennem misforståelse på misforståelse, som bare havde fået lov til at ulme i

krogene,

Nu blev der talt ud og fundet løsninger, der også kan bruges i fremtiden. Som forsøg er

konfirmandundervisningen flyttet til Horne Skole. Det ser ud til at falde heldigt ud, så

måske skal det gøres permanent? Børn i dag befinder sig nok.bedst ivante omgivelser!

Regnskabet for 2004 er nu blevet færdiggjort og sendt til revisor og provsti. Da vi nu

anvender edb, har Bente prøvet at overføre 2004+egnskabet til edb, Viggo Aarhus har

været meget behjælpelig i denne proces. Det voldte kvaler, men det lykkedes i sidste

ende, Fordelen ved det nye system er, at man nemmere kan overskue udgifterne på de

forskellige aktiviteter.

Allerede nu kan vi se, at vi er nødt til at spare penge på nogle områder for at kunne star-

te nye aktiviteter op. Ældreudflugten bliver vi dewærre nødt til at afskaffe. Det må ifrem-

tiden være pensionistforeningens opgave. Derimod skal der ofres flere midler på konfir'

mandforældrene og undervisning af mini-konfirmander. Vi vil informere mere om mini-

konflrmander i de kommende numre. Forberedelserne er endnu ikke afsluttet.

PS Højskoledagen ijanuar afrroldes som sædvanlig isamarbejde med Thorstrup.

Willy Vandborg
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i hallen lørdag den 19,

GYMNASTIKOPVISNING 2OO5

Traditionen tro afsluttede vi gymnastiksæsonen med opvisning
marts.

Det var som altid en rigtig god aften for både børn og voksne,
For nogle børn var det første gang, de skulle lave opvisning, og det kan man godt blive
lidt betænkelig ved, men vi synes, at alle gjorde det rigtig flot,

De små lopper indtog gulvet først. De små rødblusede piger inederdele og de seje små
drenge med kasket og solbriller, hvor var de bare dejlige.

Forældreharn holdet tog over og mon ikke de nød, at blive svunget rundt i lagnerne,
Wildbasserne - de små drenge er bestemt en flok knægte med gang i,

Det blandede springhold fra 3. - 7. kl. har været vinterens største hold med mere end 30
gymnaster, så til tider har gymnastiksalen være for lille, men de har fået lært utrolig me-
get i løbet af vinteren.

De små piger med pinkfarvet hjerte var en rigtig stor flok, og man kan se, at de nyder det
store publikum.

Pigerne fra Angora - alias de store piger 3.-5 kl. klarede flot en serie med bold og man
kan godt se, at udfordringerne bliver større des ældre, man bliver.

Teenagepigerne var et hold i samarbejde med Sig og Mejls-Orten-Tinghøj, Her kan man
rigtig se, at nu bliver der stillet krav. De lavede simpelthen en kanonopvisning og her er
nok mange kommende juniortræningsholds gymnaster,

Motionsdamerne fra Tishup var ramt af afbud og sygdom, men vivar glade for at I allige-
vel ville komme, De sluttede af med en festlig fællesserie sammen med de spændstige
mænd. Mændene kommer fra det halve af Ribe Amt og der er mere end 30 års forskel
fra den yngste til den ældste, men man kan se, at de nyder samværet,
Aftenens gæstehold var juniortræningsholdet fra område 4 (Varde, Blåbjerg og Blå-

12 sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



vandshuk Kommuner) 80 piger og drenge i alderen 13 - 18 år lavede en fantastisk flot

opvisning, og fra pålidelig kilde har vi hørt, at de selv syntes, at det var en af de bedste

opvisninger også hvad angår publikum.

Vi takker endnu engang for den store opbakning til vores afslutning og glæder os allere-

de til næste sæson' 
HGF/Lene Jensen

GENERALFORSAMLING FOR HORNE IDRÆTSPARK
Tirsdag den 15. marts 2005 k1.19.30.

Beretning:

Bestyrelsen startede med konstitueringen:

Form. Per Jespersgaard

Næstf,

Kass.

Sekr,

Jes Jensen

Eva Plauborg

Kurt Burkarl

Lars Juul Jensen

Jens H. Gydesen

Otto Lund Hansen

Dette år har været et år, hvor vi kunne nyde tiltagene, der blev gjort i 2003, bl.a. kro-

kethuset og den permanente strømforsyning til arrangementerne på boldbanerne.

Med den gode og engagerede daglige ledelse af idrætsparken med Thorkil og Cafeteri-

aet med Else Marie, Lisbeth og deres hjælpere er det en fornøjelse at være i bestyrelsen

for idrætsparken.

Cafeterietholder stadig fastiden gode stemning, Else Marie'og Lisbeth er, som nævnt

sidste år, altid meget imødekommende med hensyn til arrangementer, og kan altid kom-

me med et lille lækkert menuforslag til hvilket som helst arrangement.

Til brugerne af cafeteriaet er flernsynet - til alles tilfredshed - blevet udskiftet.

Sidste år nævnte vi - og det blev drøftet intenst på generalforsamlingen - behovet for en

udvidelse af Varde Kommunes parkeringsplads ved Horne hallen - Selvfølgelig blev det

prioriteret højt i bestyrelsen.

Bestyrelsen fik arrangeret et ffraflensmøde den 18. maj 2004 med borgmester Kaj Niel-

sen, Bodil T, Kristensen og Peter Schmidt fra Varde Kommune. Der blev budt på rund-

Fortsættes .......
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visning af Thorkil og vejret var lige til dette. Så Thorkil udfoldede al sin charme under
rundvisningen, som sluttede med kaffe og drøftelse af de mere påtrængende emner.
Det var vort lån, parkeringspladsen og eventuel holdning (støtte) til udvidelse af hallen
(multihal).

Der blev ikke lovet noget under vort møde - der var jo den kommende kommunalreform
på bedding - jo der blev lovet et svar i aug. - september måned 2004 og det fik vi.

Det afdrags- og rentefrie lån skal genforhandles senest den 1, april 2008.

Det næste punkt vedrørende parkeringspladsen fik samme udgang, vi skulle sende
endnu en ansøgning, og det gjorde vi,

Det blev ikke kun ved det, der er blevet indkaldt og aftroldt et møde med naboer til

idrætsparken den 31. august 2004. Der mødte 6 personer frem - og det gik ikke stille af

- alle var engagerede og det var skønt. Vi blev enige om, at der skulle foretages en
vurdering af bevaringsværdige træer, ensrettet færdsel og inddragelse af den sidst op-
rettede parkeringsplads.

Udgiften skønner Varde Kommune vil blive ca. 500,000 kr. ekskl. moms, og de kunne
meddele os, at der ikke p,t. var penge på budgettet til en udvidelse, De kunne tilbyde os
rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af projekttegninger og indhentelse af myndig-
hedstilladelser.

Jeg har senere erfaret, at en udvidelse af parkeringspladsen er prioriteret ned af en af
vore brugere. Det har fået den konsekvens, at bestyrelsen har sat opgaven i ventepositi-
on. Dog vil vi gøre arbejdet færdigt, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken igen!

Støtten til et forslag om udvidelse af hallen skal ansøges og vil blive behandlet efter alm.
procedure. Så der blev ikke lovet noget man ikke senere kunne stå ved.

I forbindelse med at opnå en besparelse i elforbruget er der i omklædningsrummene
installeret automatiske'lyseslukkere'.
Lydanlægget er udskifiet, da det gamle ikke kunne mere, og brugerne var mildest talt
godt utilfredse med det gamle anlæg.

Et utæt tag viste sig tilsyneladende at det kun var et par plader, der manglede lidt tæt-
ning.

HIP deltager også hvert år i Torvedagen, hvor Mary Godt hvert år hjælper os,

Bestyrelsen følger stadig op på reklamekundeme og kontakter leverandører til idræts-
parken for tegning af nye reklameskilte.
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Jeg nævnte sidste år, at tendensen fra de tidligere år med en vigende udlejning var
brudt. I 2004 er udlejningen på 1609 timer totalt, Altså 2 år med stigning - det er godt
gået.

Fremtidens udvikling af aktiviteterne for Hallen vil vi gerne gøre noget ved.
Hallen skal forblive et aktiv for foreningslivet her i Horne Sogn, derfor har bestyrelsen
nedsat en gruppe, hvor der også deltager medlemmer udenfor bestyrelsen. Gruppen
arbejder med forslag til kommende udvidelse af både aktiviteter og hallen.

r Flere af deltagerne er også primus motor i arrangementerne Fed Fredag, som har været
afholdt 2 gange indtilvidere - og med succes for de unge mennesker.

Tak til:
- 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, Malene, Helle, Nanna, Trine
Gram, Trine Thomsen og Svend Åge,
- Vore hjælpere ved bankospillene, gymnastikopvisninger, HIF osv.
-frivillige og sponsorer der giver en hånd med på stadion.

Bestyrelsen vil jeg gerne takke for et godt samarbejde det forløbne år, Tak for jeres gode
humør, og tak fordi I alle er villige til at give en hånd med,

På bestyrelsens vegne/Per Jespersgaard

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo DI l';;;;r,;;;#-å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

Tlt.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92

HNHA[SEIEIEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02II, Fax: 75 26 03 916
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AMTSMESTERSIGB I HANDBOLD TIL MINIPIGER B

Spillerne der blev amtsmestre er :

Træner Mette, Malene Gejl Pedersen, Trine Guldager, Heidi Juul Hansen, Pernille

Gejl Pedersen.
JanniVig Nielsen, Gitte Schønning Hansen, Maria Plauborg Schmidt Ane Møller,

Stine Nielsen.

ATVINDE ER SJOW trÆw
Det er selvfølgeligt altid sjovere at vinde end at tabe, det tror jeg, vi alle er enige om.

Det er altid meget sjovt at vinde en almindelig håndboldkamp, men at vinde amts-

mesterskabet og få guldmedalje er endnu sjovere. Vores håndboldhold kunne ikke stille

hold, Fordi der i Tistrup var noget med H.C. Andersen. Vores træner ringede rundt og

spurgte nogle Horne håndboldpiger, om de kunne spille amtsmesterskab i 0ksbø1.

Det kunne de alle godt, så vi blev kun Hornepiger til at spille. Det var måske meget godt,

for vi gik hen og vandt.

DGI gav os en tur til lkast for at se lkast-FCK spille håndbold.

Vi blev hentet i en DGI bus, og så kørte vi lige ud ad landevejen til lkast. lkast gik hen og

vandt over FCK.

Bagefter gav DGI sportsboller og sodavand, og imens gik der nogle lkastspillere rundt og
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gav deres autografer på kort med et billede af dem selv.
Vi blev i$en hentet af den samme DGI bus, og så kørte vi hjemad til Tishup,
0g det er ganske vist.

Skrevet af Janni Vig og Gitte Hansen

SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD 2OO5

Ungdom:
Mikro 98 oo vnore, JBU:
'1. Grindsted GIF p. 22
2. Horne lF p.15

Miniout, JBU:

1. Horne lF p.47
2. Nr. Nebel lF 1 p.35

Drenoe. JBU:

1. Blåberg p,37
4, Horne lF p. 16

Senlor, DGI:

Hener serie 1:

1. Tistrup B p.42
4. Horne lF p.23

Mikro 97. JBU:

1. Sdr. Omme lF p. 19

3. Horne lF p. 13

Miniput, DGI:

1. Brørup GF p.21
3. Horne lF p.9

Drenoe. DGI:

1. Askov/MaltUl p.45
3. Home lF p.27

Herrer serie 2, oulie 2:

1. Starup lF 2 p, 35

6. Horne lF 1 p.17
7. Horne lF3 p,13

Mikro 96. JBU:

1. Varde lF p.21
5. Horne lF p. 0

Lilleout. JBU:
'1. Blåbjerg p.30
3. Horne lF p.23

Herreiunior, JBU:

1. Ribe BK 2 p.25
3. Horne lF p.21

Hener serie 2, oulie 3:

1. NRUI 1 p.39
5. Horne lF2 p.8

EW
Dame serie 1, pulie 1:

1. NRUI p.43
6. Horne lF2 p.0

Dame serie 1, pulie 2:
1. Horne lF I p.36
2.RibeB . p.36

Oldohldsenior oldqirls:

1. Horne lF p.45
2. Horne lF senior p.31

Veteraner:

1. Ribe B p.46
2. Horne lF p.30

HIF/Fodboldudvalget

Klr.riMMlRGAD[ g . VARDE . Ttf.75 22.t4 t4

Nøne'Al6 I - 6870 Ølgod -Tlf. 7s 24 U gg
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PRIMO DANMARK AIS
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
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Transport i vest - så er vi bedst!

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

Leveringsdygtige i:
o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV. A/A. JENSENd/s
evej 6. 6852 Bil
Tlf. 7s 25 83 17
Fax752591 17

Doglr;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00_19.00
tirs og ons. 8.00_17.30
lørdag og søndag 8.00_13.00

RNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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Holdet:
(bagest fra venstre) træner Palle Kristensen, Mikkel Sunesen, Christian Morten-

sen, Theis Pallesen og træner Morten Pedersen.
(forrest fra venstre) Anders Lindenberg, Rasmus Lindenberg og Jacob Olesen.

TISTRUP LILLEPUT C FIK EN FLOT 5. PLADS TIL JYSKE ME.
STERSKABER

Det var 6 forventningsfulde og spændte drenge, som lørdag kl, 8,15 stod klar foran hal-

len i Tistrup. Den ene lidt mere søvnig end den anden, Nogle var dog helt klar - nemlig

sommerfuglene, som allerede var begyndt at rumstere i maven - også blandt forældre-

ne,

235 km senere var holdet i det nordjyske. Fulde af spænding og forventning blev Jets-

mark Hallen indtaget. Drengene var blandt de 8 bedste i Jylland - ja nemlig ja - men

hvor langt kunne de nå ved finalestævnet ?

Lørdagen bød på 4 puljekampe - søndagen på 3: De 4 bedste skulle i semifinalekampe-

ne, Det viste sig ret hurtigt, at det var 8 meget gode og dygtigå hold, Der var INGEN lette

kampe.

Status lørdag aften - delt 4, plads, som ville give semifinaleplads - en meget tæt pulje,
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hvor alle kunne nå den forjættede plads til de afgørende slutspilskampe.

Aftenen forløb for drengens vedkommende med en tur i wømmehallen samt råhygge på

Jetsmark Skole. Forældrene'evaluerede', havde'mental opladning'og gjorde sig klar til
søndagens kampe på Vandrehjemmet i Hune.

5. kamp - havde Morten Pedersen og Palle Kristensen nu fundet den rigtige taktik
? Ville kvalifikationen blive sikret, Alt tydede på det - en kanonkamp - mod pul-
jens nr. 1 Odder. Christian Mortensen bragte flot Tistrup i front 1 - 0 og 2 - 0.

Stillingen var 3 - 2 - Theis Pallesen ffrede kanonen af - en feberredning af
målmanden. Der var styr på kampen, men pludselig lik det galt - et par småfejl

- bagud 3 - 4. Tistrup pressede på for udligningen - Odder slog kontra 3 - 5.
Tistrup kæmpede videre - en reducering på et flot langskud af Mikkel Sunesen
til 4 - 5 - men tættere på kom vi ikke - stævnets bedste kamp af Tistrup dren-
gene,

6. kamp - kniven på struben - alt kunne afhænge af denne kamp. Rent gummiben

- stævnets dådigste kamp - stort nederlag - nu kunne vi ikke selv afgøre
skæbnen længere - troede vi,

7. kamp - fra kulkælderen til et stort lys for enden af turinellen. Alle slog fortsat alle

- og med en Tistrup sejr i sidste kamp, var det igen os, som var rged isemifina-
len og vore modstandere de store tabere. Tistrup styrede kampen totalt - havde
overskuddet fta start - var klar - havde gode muligheder - Rasmus Lindenberg
med en super afslutning, men ind ville den ikke - og så skete det umulige -
bagud 0 - 1. Vi kom straks igen - og modstanderne måtte gribe til ulovligheder

- så var vi 4 mod 3. Vi vadede i chancer - skød nærmest malingen af stolperne

- men ind ville bolden ikke. De måtte igen lave et'overfald'for at stoppe os - så
var vi 4 mod 2 - nu skulle der scores - men stadig'stolpe-ud'. Med knap halv-
andet minut igen faldt scoringen: 1 - 1. Vi levede - var ovenpå - sad på kam-
pen. Pressede modstanderen rundt - havde chancerne - men nej !l!! Scoringen
udeblev - kampen endte 1 - 1. Ren'stolpe-ud" kamp for Tishup drengene, som
havde alt spillet, alle chancerne - men som ikke fik snøret sækken i tide og fik
lavet det altafgørende må|. En sølle scoring fra en semifinale - det var ikke til at
bære.

Med hængende hoveder og våde øjne sluttede stævnet lige som vi syntes det først var
begyndt. En'ubrugelig'5. plads i Jylland var den umiddelbare'konklusion.

Som minutterne gik og drengene fik sundet sig, kom humøret tilbage og glæden over et
'fantastisk godt og flot resultaf var til at spore ! Kulminåtionen på en flot sæson - nr. 5 i

Jylland - jow jow - det var nu godt nok - selvom en plads i semifinalen ville have været
lidt bedre !!

Nu var der kun turen hjemad tilbage - og der var ikke kørt mange kilometer, inden der
var ro på bagsæderne i bilerne. Drømmene blev opffldt - næsten, Metal kom der ikke

med hjem - men en kanonoplevelse for både drenge og forældre.

F orkortet af red akti one n
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60 AR MED FRED
7 unge mænd mistede livet 10. april 1944 i Horne Kær

Under kronprinseparrets nylige besøg i Australien, så vi i fiernsynet parret nedlægge en

krans for de australske soldater, som kæmpede og faldt i allieret krigstjeneste under 2,

verdenskrig. Denne kransenedlæggelse var nok mere nærværende for os i Horne, end

de fleste af os vel umiddelbart tænkte over, idet 5 af de 7 dræbte besætningsmedlemmer

fta det bombefly, som den 10, april 1944 blev beskudt af en tysk natjager og styrtede ned

i Horne Kær, var australier.

0m operationen, som førte til nedskydningen, fortæller Søren Flensted, Billund: Flyet, en

Lancaster lll J8734, tilhørte royal Aushalien Air Force og opererede som en del af det
engelske Royal Air Force i 460 sqn. (eskadrille) og var kodet AR-R2

Flyet lettede kl. 21,15 fra Binbrook flyvestation i England. Operationen var minelægning i

Østersøen.

På vej hjem fra minelægningen blev J8734 angrebet af en natjager ført af Unteroffizier

Carl-Hans Hurth fra 12, Staffel Nachjagdgeschwader 3 og styrtede kl. 03.54 ned ved

Vester Bjenemose 400 meter vest for Hans Christensens ejendom (Vester Bjenemose-
vej 23).

Alle ombord omkom. De omkomne var:

Pilot P/O Robert J. Proud, RAAF (RoyalAustralien Ær Force)
F/Sgt, George W. Boyce, RAAF

Air Gnr. Sgt, Sidney Estards, Flt. Engr.

Sgt. Thomas McKinstry

F/Sgt. Donald H. Martin, RAAF

F/Sgt. Edgar Oberhardt, P44P
F/0 Leonhardt M. Ryan, RAAF

De ligger alle begravet i Gravlunden i Esbjerg.

Kirstine Vinther Nielsen, der dengang sammen med hendes mand Arne, boede på ån af
ejendommene i Vester Bjerremose husker godl at der stod 7 ligkister, og at hun syntes,
at det var meget trist, så mange unge mennesker der blev slået ihjel.

I år har vi hafi 60 år med fred i vores del af verdenen. Disse unge mænd kæmpede for
fteden og døde, også for os.

Kurt

Vi har tidligere i Homeposten bragt nu afdøde gdr. Hans Jensens øjenvidneberetning af ned
skydningen af det engelske fly
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Besætningen på de 7 mand fra det nedskudte bombefly i Horne Kær ligger begra-
vet i Gravlunden i Esbjerg.
Den 10. april 1944 har Royal Air Force åbenbart haft store tab af fly over Jylland.
Hele 32 allierede flyversoldater er dræbt denne dag og ligger begravet i Gravlun-
den.

HORNE LOKALARKIV

Findes i skolens kælder og har åbent

den 1. og 3. onsdag i måneden fra kl. 14-17 (dog lukket i skolens ferier).

Kontaktpersoner:

Aksel Pedersen, Vagn Hansen, Åge Jensen, Erna Nielsen.og Anna Uhre Schmidt -
velkommen tilvores nye medhjælper Helge Linding.

Kig ind, vi er altid glade for et besøg,

Anna Uhre Schmidt

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

Bankoklubben
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KIRKETIDER

Fredag

Søndag

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

22,04,2005

24,04.2005

01,05,2005

05.05,2005

08.05.2005

15.05.2005

16,05.2005

22,05,2405

29.05.2005

05,06.2005

St. bededag

Konfirmation

Kr. Himmelfartsdag

Pinsedag

2, pinsedag

lngen

lngen

kr, 10.00

kt.09.00

lngen

kl,09.00
kt, 10.30

kr, 10.30

kt.09.00

lngen

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
ilf.7526-0085

ilf,7526-0556

CAFETERIA

@#sPark
Mødelokaler op til ca. L00 pers.

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

Tlt. 7 5299093 t75299098
Bilttf . 2022 49 40 I 2ø62 49 4 0

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

\f.75291287

Abningstider: Man. - fre. 9.30 - 17.30

Lørdag lukket

Blikkenslagerarbejde
Vand
Varme
Sanitea

- indhent uforbindende tilbud

. Naturgas

. Solvarme
' Ventilation
. Klork
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KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Søndig den 1. maj 2005 kl. 10.00

Thomas Brink, Habrehøjvej 4, Horne

Patrick Christensen, Ølgodvej 95, Bjerremose

Maiken Møller Christensen, Fruerlundvej 8, Horne

Henrik Kruse Dinesen, FabriksvejT, Horne

Hans Åge Hansen, Habrehøjvej 8, Horne

Camilla Hansen, Gunderupvej 71, Horne

Susanne Aarhus Hansen, Porsevej 8, Horne
Helene Juul Hansen, Gl. Præstevej83, Horne

Cemille Michelle Holm, Gødsvangvej 14, Bjalderup

Henrik Block Jepsen, Transbølvej7, Horne

Christina Vig Jessen, Ølgodvej95, Bjerremose

Morten Brink Kristensen, Lervadvej 12, Asp

Kasper Lindvig, Fabriksvej 11, Horne

Stine Madsen, Bounum Skolevej24, Horne

Henning Harck Madsen, Sdr. Mallevej65, Malle

Peter Christian Madsen, Hornelund 11, 1. , Horne

Michelle Kehlet Mortensen, Kirkebakken 2, Horne
Hans Bonde Nielsen, Mallevej40, Horne

Julie Nielsen, Sdr, Bjalderupvej 10, Bjalderup

Rasmus Lund Pedersen, Sdr. Stavskærvej32, Horne

Mia Rasmussen, Mallevej &1, Horne

Klaus lversen Seested, Gødsvangvej 20, Bjalderup

Telegrammer kan afleveres dagen før - lørdag den 30. april - i Horne kirkes graverbyg-

ning, Engkanten 1 i tidsrummetkl. 10.00-12,00.

Konfirmanderne afhenter deres telegrammer samme dag mellem kl. 12,00-12.15
Kirkens personale påtager sig intet ansvar for evt. bortkomne telegrammer,

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. TIf. 75 28 98 99
Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontorlid Hornc Andelskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

kl. 17.00 - 19.00
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AKTIVITETSKALENDER

april 25.04,2005 FamilieogFritid.Ekstraordinærgeneralforsamling
maj 07.05,2005 HorneHavekreds.Plantebyttedag

10,05,2005 Horne Havekreds. Aflenudflugt- havebesøg

13,05.-

16.05,2005 Spejderne. Bæver/ulve sommerlejr

18.05.2005 Musikskolensforårskoncert
28.05.2005 lndvielse af Horne Park

juni 04.06.2005 Horne Havekreds. Udflugt til Danmarks næse

uge 23 Sportsuge

13.06.2005 PigeraketteniTistrup

23.06.2005 Spejderne.Sct.Hansaften
uge 26 Fodboldskole

juli 16,07.-

24,07,2005 Spejderne. Korpslejr

28.07-
31,07.2005 VildbjergCup

aug. 06.08.2005 Kroketstævne. Horne Stadion

13.08.2005 Jubilæum. Bounum Skole

20,08.2005 Torvedag

27.08.2005 Kroketstævne. Horne Stadion

sept. 24.09,2005 HøstfestiHorne-Hallen
nov. 26.11.2005 Julemarked i Horne-Hallens mødelokaler

dec, 16.12.2005 Juletræsfest i Horne-Hallen

18.12.2005 Juleoptog i Horne

3X?il{Sr{I
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr.272 Lørdag den 14. maj 1. juni

Nr.273 Lørdag den 30.juli 17. august

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, nf.7522-0æ7, bhthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf, Z526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, tlt,7126-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlt 7522-3838
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

nIIsIg
ZETOR

Ølgodvj 148
Bounum
6870 ØLGOD

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

Ttf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bilflf. 2122680u20330163 tl

II()N,!fE
JOHN EORG HANSEX
HoRNE . 6E0o VAflDE - ILF: 75 26 cIl 93ew

BRUUN T,P^f^,
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Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt I reparation
Nybygnlnger

tfforb. tllbud

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturtlippere samt nye knive på lager.

Salg og reparation af cykler
Nye Wnther og Gazelle cykler på lager

Åbningstid: mandag - lredag kl, 8.00-12.00

Men lor at være sikker på, at jeg er
på værkstedet - ring først

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

tlf. 7526 0102 eller 20437711

TS Tømrer &
Byggemontage

V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 7s 26 06 19
BtL 4017 4280

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