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PROGRAM FOR TORVEDAGEN

lørdag den 20. august

Fælles morgensang/morgenkaffe

Standene åbner - kom og gør en god handel ved standene

Hoppeslot og gøglervogn

Underholdning v/gademusikanterne Lars Møller Trio

Torvedagen slutter

Husk torvedagsnøgler, der skal prøves i låsene i tidsrummet kl. 9-12 ved torve-
dagsinformationen.

1. præmie 2,500 kr, til Dagli'Brugsen, Horne

2. præmie 1,000 kr, til mekaniker Anders Jensen

3. præmie 1.000 kr. til Oskars Autoværksted

4, præmie 1.000 kr. til Horne Kro

5. præmie 500 kr. tilAndelskassen

6. præmie 500 kr. til OK Benzin

7. præmie dilO fr. ill cykelsmed Svend Aage Østerberg

Nøgler kan købes hos Dagli'Brugsen, Horne Andelskasse, mekaniker Anders Jensen,

Oskars Autoværksted, cykelsmed Svend Aage Østerberg, Horne Hallens Cafeteria,

Horne Kro.

KONFIRMANDSTART

Konfirmandundervisning starter i uge 37, Nærmere information senere via skolen.

Sognepræst Finn Pedersen
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t'JX'^i,iBHoc srÆRKE BLT'ER ,DF.RDRET tr W -R
Små, lidt større og endnu større. Der er noget for enhver alder på den stand, som
håndboldudvalget indretter til Torvedagen. De mindste kan gratis forsøge at finde en

karamel blandt masser af såkaldte chips, mens de lidt støne kan prøve kræfter med en

kraftig forstørret udgave af vore forfædres stenslynger. Nutidens udgave kaldes en

abeslynge, men det er dog hverken aber eller undermålere, der puttes i slyngen. Det er
derimod ærteposer, som gerne skulle ende i et hul i en plade. De endnu støne bliver

udsat for en rigtig kraftprøve på den hånddrevne hammermaskine. Det koster fem kroner

for tre forsøg i henholdsvis abeslyngen og kraftprøven, og der er sponserede gavekort til

de bedste i konkurrencer, Den bedste præmie er dog måske at slå sin nabo, sin klasse-

kammerat eller sin bedre halvdel- hvis nogen da tør sætte husfreden på spil.

NB: På standen sælger vi også partoutkort til alle hjemmekampe for vores håndboldda-

mer i jyllandsserien og serie 1 ' Kortet koster 100 kroner' 
Håndbordudvarget

FAMILIE OG FRITID, HORNE

TORVEDAGS - KONKURRENCE @€
Besøg vores stand på Torvedagen, hvor du kan KØBE DIT MEDLEMSK0RT og derved

deltage ivores KONKURRENCE om flotte præmier:

1. præmie Biografbilletter og'guf til hele familien (husstanden)

2. præmie Gavekort på 300 kr, til Horne Kro

3. præmie Gavekort på 200 kr, til Horne Hallens Cafeteria

4. præmie Vin-gave fra Dagli'Brugsen, Horne

Vi har valgt at sætte kontingentet ned til 50 kr, årligt (for hele husstanden), og det vil

virkelig kunne betale sig at være medlem, når du deltager i vore arrangementer - se

programmet midt i bladet.

Familie og Fritid/Mona B. Nielsen

øSTER HERREDS SENIORKLUB. PROGRAM 2OO5

Tirsdag den 6. september: 2-dags tur langs den jyske østkyst
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BILER KAN FA EN GANG VASK trw
Efter lørdag den 27. august kan alle biler i Horne og omliggende sogne køre nyvaskede

rundt. Det er håndboldudvalget, der tager sidste års succes med bilvask op, Denne gang

sker det på parkeringspladsen ved Horne Brugs, Håndboldspillere fløjter op til store
bilvaskedag den 27. august fra klokken 09.00 til 13.00, Det koster 25 kroner at få

bilen vasket. En gang støvsugning koster 15 kroner, mens kaffe med brød koster 10

kroner, De, der ønsker hele 'pakken', kan få den for 40 kroner. Overskuddet fra bilva-

sken går til ungdomsarbejdet i håndbold.

Håndboldudvalget

HORNE PENSIONISTFORENING

Ribe Amts Pensionistforening afhrolder sommerfest i Helle Hallen

tirsdag den 23. august kl. 17.00

Der er fællesspisning - underholdning og dans.

Tilmelding til lokalformanden telefon 7526 0333.

Mandag den 19. september starter vi på vinterprogrammet.

Randi Sandal fortæller.

Kom og vær med, møderne starter kl. 14.00 på Hornelund

Øvrigt mødeprogram for vinteren kommer senere.
Bestyrelsen

REVY 2OO5

Så er det snart tiden hvor der igen skal gang i Revyen.
Har du lyst til at være med til dette?
Tekstforfaftere, musikere og andet godtfolk må meget gerne hen-
vende sig, hvis det har interesse
(Det er slet ikke spor farligt)

Gode ideer modtages også.
Ring på tlf.: 40168143 eller 75260469

HIF/ Kurt
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IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en ny sæson

onsdag den 21. september kl.9-11 i Horne Hallen

Vi vil 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, bob, bordtennis eller gymnastik even-

tuelt stavgang.

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

Prisen er 15 kr. pr. gang - kaffen koster 10 kr.

Velmødt.
Regnar, lngrid, Christian

HøSTFEST

Høstfest i Horne Hallen lørdag den 24. september fra 19.00 - 01.00

Musikken leveres i år af YO-YO.

Duoen har gennem de sidste 18 år

differentieret sig ved at optræde til
arrangementer, hvor intimitet, god

stemning, folkelighed og god

o,vingmusik krydres med di sidste

nye hits, som derved går op i en

større enhed. Desuden er deres
sceneshow et kapitel for 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
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Tistrups ældste forening, Tistrup Skytteforening har som omtalt andet sted 125 års jubi-

læum i år. Dato kan vi ikke finde -vi holder derfor

fredag den 30. september kt. 17.00 - 20.00 en uformel reception

i Hodde-Tistrup Hallens mødelokale

Den nye sæson starter mandag den 12. september kl. 19.00 og der er skydning hver

mandag og torsdag. Vi håner gamle som nye medlemmer vil møde op, Har du ikke haft

kontakt med os før så kom og få en snak med os,. Skydning er en familiesport, hvor alle

kan være med, og vi har alt, hvad der skal bruges.

Tistrup Skytteforening, Hodde-Tistrup Hallen

SA ER HORNE LEGESTUE IGANG IGEN

Er du mellem 2 og 6 år og har lyst til at lege med andre børn, synge, klippe, klistre, lave

mad eller tumle rundt i puderummet, er du velkommen i Horne Legestue,

Vi holder til i den 'gamle' ungdomsklubs lokaler oven over børnehaven (Højvangen 4).

Det eneste, du skal have med, er en madpakke, drikkelse og praktisk tøj,

Du kan melde dig til enkelte dage eller alle dage. Du vælger selv, hvornår du har lyst til at

komme. Det koster 25 kr, pr. gang, som opkræves på et girokort hvert kvartal, Vi følger

ferieplanen for Varde Kommunes skoler.

mandag kl. 8.30 - 11.30

onsdag kl. 8.30 - 11.30

fredag kl. 8.30 - 11.30

Viglæder os til at se dig. Jo flere vi er, jo sjovere er det

Tilmelding kan ske til Lise Jeppesen tlf. 7526 0266 (bedst mellem kl. 17 - 19)

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorslrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontbrtid Home Andelskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: kr. 17.00 - 19.00
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HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:
Fra september 2005 til april 2006

Yderligere oplysninger og tilføjelser til programmet vil blive bekendtgjort under sammen-
komsterne, der foregår på HORNELUND.DeT serveres kaffe til medbragt brød.

Køisel til møderne arangeres ved henvendelse til Laurids -Tlf .7526 0522, Pris 10 kr, som
betales til chaufføren. Formand i pensionistforeningen Johanne Hansen, Homelund 24,

Horne, - tlf. 7526 0333.

Randi Sandal, Henne: Luthers aegteskab.

Preben Olesen, Outrup: Om Kommunesammenlægningen.

Peter Urbrandt: Fra tækkermand til spillemand. SigÆhorstrup er inviteret.

Anne Mette Strebel, Ølgod: Syd Afrika.

Karl Lykkegård: Fortæller om under jorden i 6 år.

Pasgårds Tøjservice.

H.C. Jensen, Janderup fortæller om H.C. Andersen.

Betty Carstensen, Alslev: Livet som Borgmester.

Peter Gjelstrup, Skovlund: Har været Sømandspræst.

Lis og Svend Age Vestergård, Skovlunde spiller på harmonika.

Sognepræst Hans Vestager, Ølgod,

Viggo Hansen, Fredericia: Mit liv som politi gennem 40 år.

Anni Nielsen, Strellev fottæller om Cuba.

Grethe Jensen, Ølgod: Juleafslutning

Lærer Keld Jocumsen, Home.

Firkløveret frq Hemmet.

Lars Holm, Alslev: Underholdning

Lærer Keld Søndergård, Horne

lnger Schmidt, Nr. Nebel spiller og fortæller.

Generalforsamling

Anne Lise Søndergård, Skjem spiller og fortæller.

Dorthe Laukamp, Billund: Karen Blixen

Martin Møller, Ølgod fortæller og spiller.

Dorthe Lundgård, Strellev.

Afslutning.

19.09.05

26.09.05

03.10.05

1 0.1 0.05

17.'t0.05

24.10.05

31.10.05

07.11.05

14.11.05

21.11.05

28.11.05

05.12.05

12.12.05

19.12.05

09.01.06

16.01.06

23.01.06

30.01.06
06.02.06

13.02.06

20.02.06

27.02.06

06.03.06

13.03.06

20.03.06
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NYT FRA BADMINTON. OG TENNISUDVALGET

BADMINTON
Så er endnu en badmintonsæson ved at nærme sig, Badmintonudvalget har i år beslut-

tet, at sæsonen for ungdomsspillere slutter i slutningen af februar måned, i stedet for i

slutningen af marts måned. Kontingentet vil blive nedsat i forhold til forkortelsen af sæ-

sonen,

Træning for ungdom vil i år foregå om mandagen efter følgende plan:

u11 - U13 kt. 16,00 - 17,00

u15 kt. 17.00 - 18.00

UDLEJE AF BANER
I år har vi følgende tider til rådighed. Banen lejes fra september til marts, kontingentet er

igen'iår 1.200 kr. pr. bane.

Mandage kl. 18,00 - 23.00

Fredag kl. 18,00 - 19.00

Tirsdag den 23. august fra kl. 19.00 lejes banerne ud. Der kan trækkes numre fra kl.

18.30. Der vilvære mulighed for betaling denne aften.

Spørgsmål kan stilles til udvalget denne aften, vi modtager gerne ris/ros og gode ideer,

UDVALGET
Da vi p.[ kun er 3 udvalgsmedlemmer i badminton/tennis afdelingen, søger vi et par

stykker, der kunne tænke sig at være en del af dette udvalg. Du skal have lyst til at yde

en ekska ulønnet indsats, og hvis du har en masse nye ideer til, hvad der kan gøres i

henholdwis badminton- og tennisafdelingen vil det være helt perfekt, da vi mener, at der

skal nye tanker til for at føre udvalget videre. Evt, interesserede kan ringe til Anne Mette

Jensen på tlf. nr. 2299 1360.

Udvalget vil også være repræsenteret ved Torvedagen, hvor interesserede kan komme

og få en snak med os.

mffiw

Alt efter hvor mange spillere der er på de forskellige årgange, kan der komme ændrin-
ger. Vi håber at se mange nye og selvfølgelig alle \amle'spillere.
Da vi allerede midt i september skal melde turneringshold til, vil vi gerne have at jer ung-

domsspillere møder op til træning den første dag, så vived om der kan stilles hold,
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TENNIS,

Det kan stadig betale sig at begynde at spille tennis, da vi håber på, at der kan spilles på

banen indtil efterårsferien, Kontingentet er fastsat til 170 kr. for spillere over 18 år og 70

kr. for spillere under 18 år. Der kan købes et familiekontingent, der gælder for hele hus-

standen, det koster 300 kr. HUSK at det er alle, der spiller tennis, der skal betale.kontin-

gent og ikke bare spillere, der har en nøgle.

Kontingent kan betales i Horne Hallens Cafeteria og ved Annemette Jensen, Engkanten

2a,

Badminton- og tennisudvalgeVAnnemette Jensen

HORNE SPORTSUGE

Vi takker vore sponsorer, frivillige hjælpere og de mange fremmødte for en rigtig

besøgt sportsuge.

Håber vi ses igen til næste år.

Sportsugeudvalget

PS

Vi mangler stadig et par medlemmer til vores udvalg, Så hvis der er nogen, der kender

nogen eller selv har lyst til at tage en tørn, kan man ringe til ån af udvalgets medlemmer.

Lise Mogensen/Niels Jensen tlf. 7526 0478

Martin Jensen 11t,20140271

Bruno Korsgaard tlf, 6091 1883

Ærnemette Jensen tlf.22991360

w
godt

HORNE CYKELFORRETNING

Slibning/reparation af kødhakkere og kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager.

For at få mere fri, flerner jeg de faste åbningstider så ring først når cyklen skal repareres

eller I ønsker en ny.

se annoncen 
HORNE CYKELFORRETNING v/Sv. Aage Østerberg

HNEIANGEICI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0211, Fax: 75 26 03 96
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KORPSLEJR VED GULDBORGSUND

Lørdag den 16/7 var dagen, som flere spejdere i Horne-Tistrup Gruppe havde ventet på

i et år eller mere - det var dagen, hvor ån af de største spejderoplevelser startede. 9
juniorer, 14 spejdere, 1 rover og 7 ledere skulle deltage i KFUM spejdernes korpslejr ved

Guldborgsund samrnen med ca. 15,000 andre spejdere, hvoraf ca. 2.000 kom fra 26
andre lande,

Der var afrejse kl. 06:00 lørdag morgen med bus til Guldborgsund. Da vi ankom til lejren

begyndte opbygningen af vores lejrplads. Det er utroligt at opleve, hvordan en hel 'by'
bygges op af telte og rafter. På lejren er der bl,a. et supermarked, hvor over halvdelen af

udvalget er slik, chips og sodavand, 55o Nord (en spejderudstyrs butik), restaurant,

kiosker, falckstation og hospital.

Den første dag blev afsluttet med et fælles lejrbål på den store udendørs scene, hvor der
også var opsat storskærm.

Søndag blev også brugt til lejropbygning og dagen blev afsluttet med en fælles aftens-
gudstjeneste på den store scene.

Gudstjenesten bliver sendt i tv søndag den 14/8 kl. 14.

Mandag var underlejrdag. Hele lejren var inddelt i 8 underlejre, hvoraf den ene var fami-
lielejren. I vores underlejr -'Opfindsomheden' var vi ca. 2.000 spejdere, Formiddagen
blev brugt til at bygge minigolfbaner af genbrugsmaterialer, hvorpå der om eftermidda-
gen blev spillet en turnering, Efter kaffetid var der et løb for kloge hoveder. Frokost og
aflensmaden var fælles for vores underlejr, så denne ene dag skulle vi ikke selv lave
aftensmad over bå|. Dagen blev afsluttet med underlejr-lejrbå|.
Tirsdag var trangen til et bad blevet så stor, at der måtte gøres noget. Der var ingen
varmtvands badefaciliteter på lejeren, så vi gik ca. 4 km frem og tilbage for at komme en

tur iwømmehallen i Nykøbing Falster, Denne dag blev afsluttet med fælles lejrbå|.

Onsdag var patruljerne på forskellige aktiviteter hvor de bl.a, fremstillede sæbe og klat-.

rede ihøje træer.

Torsdag var H,C. Andersen dag, hvor der foregik forskellige eventyrlige aktiviteter på

hele lejren og mange steder i Nykøbing Falster by. Dagen blev afsluttet med en forestil-

ling om "Den grimme ælling' på den store scene, hvor der også var mange tilskuere fra
byen, alt i alt var vi ca. 25.000-30.000 tilskuere.

Fredag var også en aktivitetsdag, hvor patruljerne bl.a. blev til astronauter, og spillede
kæmpe bordfodbold.

Lørdag var der 'knald i lågefl, som kort beskrevet var et løb på hele lejeren, hvor der

blev fremstillet mange mærkelige ting, som kunne larme og se mærkelige ud. Om afte-

nen var der afslutnings lejrbå|, med stort festfrrværkeri.

4€/
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Spejderne/ Kathrine

OPSTART OG MøDETIDER FOR SPEJDERNE

Det nye spejderår starter samlet for hele gruppen søndag den 14, august kl. 14:00 i

Vikingelunden, Dagen er for bævere, ulve, junior, spejdere, rovere og forældre. Der

startes med et postløb for alle ftemmødte, herefter uddeles årsstjerner til alle medlem-

mer, hvorefter der er oprykning,

Dagen afsluttes med spisning. Man skal selv medbringe mad og drikkevarer, og Horne-

Tistrup Gruppe sørger for at grillen er tændt.

Har du lyst til at komme til spejder, er mødedage og tider for de forskellige enheder:

Bæver (bh. kl. - 1, kl,): Mandag kl. 16:30-18:00

Ulve (2, kl. - 3. kl.) Mandag kl. 18:30-20:00

Junior (4, kl. - 5. kl.) Onsdag kl. 19:00-21:00

Spejder/senior (6. kl, - 10. kl,) Tirsdag kl. 19:00-21:00

Enhedsmøderne starter i uge 33, hvor man mødes i spejderhytten bag Horne Hallen.

Er der spørgsmål kan Gruppeleder Kristen Krog kontaktes på tlf, 75260042
Spejderne/Kathrine

Søndag den 24I kl. 10 satte vi os trætte, men glade i bussen efter en veloverstået lejr.

Alle haviJe fået nye vern€t'; både fra ind- og udland og havde prøvet og oplevet en mas-
se forskelligt, som aldrig vil blive glemt,

GODE SPEJDEROPLEVELSER

Vi har været på bæver/ulvetræf.....

det var godt nok sjovt, vi var med i en historie om Ben Bue og Prinsesse Miele, den onde

sherif, kongen og mange andre der sammen med os gik så meget igennem af sjove,

onde og gode ting indtil det hele heldigvis endte lykkeligt med bryllup.

Vi var sammen med ca. 275 andre bævere og ulve på Terp spejdercenter i pinsen, hvor

visov itelte,

hlej|HilsenBæverogUlvene
Jeg hedder Anne Mette, og jeg går til spejder, hvor vi har detsjovt sammen.
Vi hæ været på Bøffelhorn Kr. Himmelfartsdag, det var et H,C, Andersen løb.

Vi var sammen med bævere mange andre steder fia og vi fik førstepladsen, vi fik en

stander (flag), til næste år bliver det byttet til et horn,

l-lej' måske ses vi til spejder! 
Anne Mette Nørgård Bejder

4r/
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Lidt historisk baggrund
Tistrup Skytteforening er oprettet i 1880 og er derved den
ældste Idrætsforening i Tistrup, oprettet af den daværende

Præst Jens Schjøning, han havde været officer under krigen
1864. Det startede i det gamle Forsamlingshus der dengang
lå på Uhrevej, de skød tværs over Uhrevej op mod Råbjerg
men efter få år mente man det blev for farligt for trafikken,
der kom for mange cykler på Uhrevej, så blev det flyttet til
Letbæk hvor der blev etableret 50 og 200 m. baner, dette
anlæg blev benyttet frem til 1975 hvor Letbæk Mølle blev
solgt til K.F.U.M. i Esbjerg, så måtte man lukke banerne i
Letbæk.
I 1977 blev Hodde Tistrup Hallen udvidet og her blev der etableret 15 m. baner i
kælderen under mødelokalet, den femte november 1977 blev de nye baner indviet.
Efter de mange års slid er banerne blevet gennemrenoveret så vi i dag har et

hypermoderne anlæg at byde vores medlemmer.

Tilhørsforhold
Som alle andre idrætsforeninger er vi organiseret på
landsplan, ved vort medlemskab af Ribe Amts
Slcytteforening er vi tilsluttet De Danske Skytteforeninger,
dermed er vi i tæt samarbejde med D.G.I. og det betyder at
skydeidrætten kan udøves på alle plan lige fra
hyggeskydning til topidræt.

Målsætning.
Vores mål er at alle der har lyst kan være med, allerede i 7 års alderen kan børn
beglmde, far og mor eller bedstef,orældre kan evt. være med og skyde samme aften,
hvilket giver udtryk for en sportsgren, som dækker over flere generationer, alle skytter
inddeles i alder og klasseinddeling.
Skydning er en sport som ikke kræver udstyr, for at man kan begynde. S$rtteforeningen
råder over geværer og pistoler, som kan lånes hver slcydeaften

12



Nu starter gymnastikken
i Horne.

Horne Gymnastikforening
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lqt sÆsoN 2005/2006

'"*K-*
Så er det snart tid til en ny gymnastiksæson, Vi har besluttet at skubbe sæsonstart til

uge 39 (26.- 30. sept.), så de fleste kan blive færdige med udendørs aktiviteterne. Alle

hold træner i skolens gymnastiksal,

Vi har efter bedste evne forsøgt at undgå, at tiderne falder sammen med andre aktivite-

ter, men vi kan ikke garantere for, at det er helt opfyldt,

Springholdet var meget stort sidste år, så i den kommende sæson vil vi dele holdet i to,

For at vi kan få holdene delt med nogenlunde lige mange, har vi valgt via skolen at sende

en tilmeldingsseddel med alle børn hjem i disse årgange, Tilmeldingen skal afleveres i

Bente Dinesens postkasse (Fabriksvej 7) inden 24. aug. 8. kl, kan også deltage på

springholdet"

Teenagepigerne er igen isamarbejde med Sig/Thorstrup og Mejls-Orten-Tinghøj.

Deltager man på mere end et hold i HGF er det efterfølgende hold til halvt kontingent.

Se også oversigt over hold og tider I den næste Horne Posten, som udkommer i

uge 38, da der kan være ændringer
Viser frem tilen ny sæson i gymnastiksalen,

Lene Jensen, tlf. 7526 0005

Formand

Kasserer

Kurser/redskaber

Dragter

Sekretær

Bestyrelsen

Lene Jensen

Ninna GejlPedersen

Anita Hansen

Bente Dinesen

Berit Gram

flf. 7526 0005

flf, 7526 0605

flf. 7526 0765

ilf. 7526 0503

flf, 7526 0163

26.11..2005

26.02.2006

11.-12.03.2006

18,03,2006

Arrangementskalender for sæson 200412005

Børnedag i Område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbø|, 1, - 6 kl,

kl. 10 - 15. Pris 50 kr, tilmelding på de enkelte hold

Faneinstruktion i Blåvandshuk ldrætscenter

Forårsopvisning i Område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl

Lokalopvisning i Horne Hallen.

lrtt
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Forældre/barn
Mandag kl. 1 7.00 - 18.00
Første gang 26. september
Kontingent 300 kr. inkl. T-shirt

Hej små gymnaster

så er vi klar igen med sjov og leg for forærdre Dorthe Bejder Anita Aagaard
og børn, Vi skal rime, remse, lave sanglege og 2526-0995 2526_0g5g
eventyrrejser med fantasi, Vi skal både lære at
bruge små og store gymnastikredskaber og
selvfølgelig hygge os. Vi er klar til en ny sæson
og glæder os til se nye og "gamle", store og små
gymnaster,

Lopperne, 4 - 5 år (fylde a år inden årets udgang)
Onsdag kl. 17.00 - 18.00

Første gang 28. september.
Kontingent 225kr. inkl. T-shirt

Lopper store og lopper små,

nu til gymnastik vi gå,

Hoppe, synge, danse,

vi skal rigtig svanse.

Gymnastik som gør dig kvik.

Alt mellem himmel og jord,

hvis du på det hor,

Jette Poulsen Marinus Poulsen

7526-0356 7526-0356

Katrine Schmidt Lasse Gram

Charlotte Hansen

Små piger
Bhkl. - 2. kl. piger
Tirsdag kl. 16.00 - 17.00

Første gang 27. september
Kontingent 250 kr. inkl. Dragtleje

så er vi klar til en ny gymnastiksæson Helene Hansen camilla Hansen
med en masse sjov, pjat og leg. Vi glæder 7526-0265 7526-0005
os rigtig meget til at se alle jer friske og
glade tøser. Christina Jessen Anita Richardy

7526-0079 7526-0765

lut
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Wildbasser Bhkl. - 2. kl. drenge

Onsdag k|.18.00-19.00
Første gang 28. september
Kontingent 225kr. inkl. T-shirt

Så er det igen tid til at lave gymnastik og Rene Knudsen Frank Pedersen

spring. 7526-0919

Viglæder os til at se en masse knægte,

foldt med energi.

Store piger
3. - 5. kl. piger
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00

Første gang 27. september
Kontingent 275 inkl. dragtleje

Så er tiden atter inde til, at vi skal i gang Lene Vig Nielsen

med frisk rytmisk gymnastik. 7526-0408

Charlotte Stig

7526-0296

Springhold 1 & 2

3. kl. og opefter
piger og drenge
Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Første gang 27. september
Kontingent kr.250 inkl. T-shirt

Hvis du har lyst til springgymnastik, så Carsten Søndergaard 7526-0824

er vi klar til at lave springopbygningen og Brian S. Hansen 7526-0005

tage imod. Jan Andersen 7526-0068

Holdet bliver delt i to, da vi var en stor flok m,fl,

sidste år.

Tilmeldingssedlen, som I har fået via skolen
rskal 

afleveres i Bente Dinesens postkasse

Fabriksvej 7, senest den 24. aug. 2005

l,lr16



Familie og Fritid, Horne

Program 2005 - 2A06

rm-

ffir'XL,
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

PROGRAM 2005 - 2006

Så er programmet klar for sæsonen 2005 - 2006,

Vi annoncerer løbende arrangementerne her i bladet og i Dagli'Brugsen / Horne Hallen.

Husk at holde øje med tilmeldingsfrister,

Har du lyst til at blive medlem, kan du købe medlemskortet på Torvedagen, ellers kontakt

et bestyrelsesmedlem.

Kontingentet er kun 50 kr, for hele husstanden. Som medlem støtter du både foreningen

og vores aftenskole,

Bestyrelsen for Familie og Fritid, Horne
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Annoncer:

Sekretær:

Revisorer:

Aftenskoleleder:

Mona Bonde Nielsen

Karen Margrethe Harck

lnger Marie Søndergaard

Grete Ditlevsen

Mamse Pontoppidan

[t.75260249
flf. 7526 01 13

flf, 7526 0479

flf. 7526 0299

ilf .75260449

ilf, 7526 0438

Lene Hansen Jensen og Dorte Bejder

Henriette Nielsen

tlorne l(ro

På Horne Kro - er ntnden altiil go

G ode s e Is kab s/tiø dc lokalc r.

Hyggelig krostue og krohave.

W Leverer også mad ud øf huset

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
TIfr 75260,l,19
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

18
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Blomsterbinding
v/Tina Larsen, Nordenskov Brugs

Start den .15. September kl. 19.00 -21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer: 27 110, 21 11 1, 2611 og 9/3,

rNaturens materialer sættes sammen på nye spændende måder.

NB Der vil blive tilsendt materialeliste, Hvis man ikke selv har mulighed for at finde mate-

rialer kan disse købes af Tina,

15 timer - 330 kr.

Pileflet
v/Elsebeth Øber g, Lønne

Lørdag den 17. september kl. 9.00 - 16.45 og søndag den 18. september kl. 9.00 -
16.45 på Horne Skole

Medbring rosensaks, skarp kniv og en marksten på ca, 2 kg. Der må påregnes ca, 150

kr. til materialeudgifter til ca, 2 kurve.

Tilmelding senest den 27. august af hensyn til pil.

16 timer - 360 kr.

Edb
v/Leo Aamann Jessen

Med sidste års store interesse har vi besluttet at prøve med både et aftenshold og et

eftermiddagshold.

Aftenhold starter tirsdag den27. september kl. 19.00 -21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer: 41 10, 1 1 I 10, 251 10, 1 I 1 1, 81 1 1, 151 1 1, 221 1 1, 29t 1 1 og 61 12,

Eftermiddagshold starter tirsdag den 4. oktober kl. 14.30-17.15 på Horne Skole

Øvrige datoer: 1 1 I 10, 251 10, 1 I 1 1, 8l 1 1, 151 1 1, 221 1 1, 291 1 1, 101 1 og 17 I 1 .

Holdet er for nåde begyndere og lidt øvede,

Der undervises på moderne computere med nye udgaver af Windows og kontorpakken

Office,

Generel it - herunder håndtering af dokumenter - tekstbehandling, regneark, internet og

e-mail, men med hovedvægt på brug af Windows og tekstbehandling,

30 timer - 660 kr.

Litteratur
v/Knud Ejner Jessen, Esbjerg

Start tirsdag den 4. oktober kl. 14.00 - 17.00 på Horne Skole
Øv rige datoer: 1 I 1 1, 61 12, 101 1, 11 I 1, 7 12, 7 13,

Vi mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen med deltagerne.
Tilmelding senest den 12. september af hensyn til bestilling af bøger
18 timer - 400 kr.
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Kreative aftner
v/Sanne Junge, Cotton Wear, Varde
Start den 4. oktober kl. 19.00 -21.45 på Horne Skole
Øvrige datoer annonceres senere,

Sanne vil i løbet af vinteren vise os kreativitet med garn og stoffer. Første aften skal vi
r, lave et sjal,

Medbring badehåndklæde + forstøver flaske + ca, 150 kr, til materialer

- Pris 66 kr, pr. gang

Madlavning
v/Dorthe Gregersen, køkkenassistent på Birgittegården

Start den 5. oktober kl. 18.30 -21.45 på Horne Skole

Øurige datoer: 2111 , 30111 , 1111 ,812 og 113.

Kurset er for alle og der laves mad både til daglig og særlige anledninger.

21 timer - 480 kr. + dækning af råvarer

Smykkekursus
v/Dorthe Dick, H.M, Gardiner, Ølgod

Den 1. december kl. 18.00 -22.00 på Horne Skole
Vi fremstiller flotte smykker til billige penge, Ure - halssmykker - ankelkæder og arm-
bånd, Lav både til dig selv og dine julegaver,

Alle materialer kan købes

Pris 88 kr, for denne aften.

Knipling
v/lnge Poulsen, Årre
lgen i år er der 2 hold

Start torsdag den 5. januar kl. 15.00 - 1t .45 ellerkl. 19.30 - 21 .15
Derefter hver uge.

Kurset er for begyndere og øvede, Et gammelt håndværk med lang tradition bag sig.
Kom og få inspiration både med gamle og nye mønstre, Pinde, garn og mønstre kan
købes.

30 timer - 660 kr.

Alle kan deltage i kurserne
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du melde dig i god tid

HUSK deltagerbetaling den første aften

Tilmelding til Henriette Nielsen, tlf. 7526 0438 (bedst aften)
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Afslutning
Tirsdag den 14. marts 2006 på Horne Kro
Denne aften kan vinterens "produktion' beundres og der vil være underholdning,

FOREDRAGSRÆKKE

Mobning - hvordan man kommer den til livs
v/Lars Bom, skuespiller
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Horne Hallen
Vi er alle forskellige, derfor har vi blandt andet hierarkier - i hjemmet, på arbejdspladsen
og ikke mindst i skolen, overalt hvor der er fællesskaber, Hierarkier er en social nødven-
dighed, de stærke hjælper de svage. Men hierarkier bliver også anvendt til magtmisbrug.
Det er vigtigt at forstå at vi alle er lige meget værd. Nogle mennesker forveksler f,eki.
stærk personlighed med større værd. Nogle terroriserer andre, mobber andre for at få
magt.

Jeg har engageret mig personligt i indsatsen mod mobning, fordijeg gerne vil være rol-
lemodel for mine egne børn, og fordi jeg mener, alle mennesker bærer retten til et vær-
digt liv. I mit foredrag fortæller jeg med udgangspunkt i mit eget skoleliv om mobningens
væsen, hvorfor den er der, og hvordan vi med en målrettet indsats kan gøre op med den.
Mit håb er at skabe en gladere skole og et samfund som et åbent, tolerant og frem for alt
værdigt sted.

Enhå 50 kr, pr, person, børn under 14 år gratis.

Billetter kan købes i Dagli' Brugsen Horne fra den 20. september til 4. oktober.
Kaffe kan købes,

lndenfor murene
v/Dorthe ØrVed

Mandag den 24. oktober kl. 19.30 i Horne Skole
Dorthe ØrVed vil fortælle om hverdagen som fængselspræst i sønder omme stats-
fængsel,

Maler Hans Tyrrestrup, Thorstrup
Dato bekendtgøres senere, dog først efter nytår.
Maler og digter Hans Tyrrestrup vilfortælle om sit spændende liv med rejser og studier,
Pris 40 kr, - medbring selv kaffe
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12, oktober

November

Februar

29, maris

Aug./sept,

2005

Besøg hos pottemager Nicole Bunger,
"Bunger Keramik" i Agerbæk

Vin-smagning i Sillasens Hus, Varde med.jule - tapas og godter

2006

Mad - inspirationsaften med spændende og anderledes råvarer
v/Johnny Nissen, Horne

Generalforsamling i Horne Skole

Sensommer grill.aften for hele familien i

"grill-hytten' i Kærgård Klitplantage
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Teenagepiger
6. kl. og opefter
onsdag kl. 19.00 - 20.,30

Første gang 28. september
Kontingent 275kr. inkl. dragtleje

Så er vi klar til nogle gode og spændstige Trine Gram Majbritt Sørensen

timer sammen med jer i gymnastiksalen. 7526-0163 7529-9116

Gymaerobic - skolen
Mandag k1.19.30-21.00

Første gang 26. september
Kontingent 300 kr.

Nu er det atter tid til at kridte skoene og Anette Plauborg Schmidt

trække i noget behageligt tøj, så vi rigtig 7526-0150

kan komme iform igen efter en lang og

velfortjent sommerferie, Tina Hedegård

Vi skal køre en masse øvelser for ryg, 7526-0107

mave, lår og baller samt afspænding.

Vi er fem ledere, som på skift vil præsentere Lene Jensen
jer for lidt af hvert, Alle kan deltage - 7526-0005

tykke, tynde, høje, lave, begyndere, øvede,

mft'ere ow. Tag din nabo, veninde, Karin Møller Nielsen

mand, kone eller kom med dig selv, så

skalvi sørge for, at du hygger dig.

Motionsdamer uden opvisning
Mandag k|.18.30-19.30
Første gang 26. september
Kontingent 250 kr.

Nu skal det være! Kirsten Plauborg - 7526-0046

Kom og få forbedret din kondition, få mere Else Marie Madsen 7526-0412

energi og føl dig bedre tilpas, Oda Overgaard - 7526-0241

Alle er velkomne, både nybegyndere og øvede. Jette Poulsen - 7526-0356

Vi glæder os til at se jer.
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Juniortræningshold i område 4 (Varde, Blåbjerg & Blåvandshuk kommuner)

Juniortræningsholdet er for unge piger og drenge, der ønsker at dygtiggøre sig yderlige-
re sammen med andre unge aktive gymnaster fra andre foreninger,

Kravene for at deltage på dette hold er:

r Atdu erfødt 1988- 1992
o At du deltager aktivt i en forening
o At du møder til træning hver gang og altid til tiden
. At du giver besked, hvis du er forhindret i at møde
r At du deltager i alle fællestræninger og opvisninger

Sted: Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl
Tid: Mandag kl, 17.30 - 20,00
Start 5, september 2005
Tilmelding: Mød op første gang

Ledere: Anne Holm Niessen

Lisbeth Hribschmann

Jesper Arnth
Frederik Vind

Hjemmeside: www.ith4.dk

Holdledere: Gertrud & Ole Frank Jessen, Outrup - tlf. 7525-1034
Evt. spørgsmål kan også rettes til Lene Jensen - tlf, 7526-0005
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Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres med:
o Tipladsbiler
r Fodertankbiler
o Kreatur- og Grisetransport

o Containere - store som små

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

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning

sv:Å,ff;'ijiså"it'/,f ir:*,'f;3il"

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +4575 29 97 69

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

l,l
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TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. WSi-inst. og kloakmester Claus Hansen

Tlf . 7 5299 093 I 7 529 9 09 I
Biltlf . 2022 49 40 nO62 49 40

Tistrup OPfff
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker
Storegade 23, 6862 Tistrup

\f.75291287

Åbningstider: Man. - fre. 9.30 - 17.30

Lørdag lukket

Naturgas
Solvarme
Ventllation
Kloak
Oliaftxewi

Blikkerolagerarbejde
Vand
Varme
Sanitct
Naturqæseryice

- indhent uforbindende tilbud

CAFETERIA
Horne

ffiSldræts'w'/wflY ita-ld!.rt \'$#ll.Fijtw
Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Home. 6800 Vorde

NordeoDI

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ri:S oS attat tid, 

; 
så blander vi farven

TIf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92

Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00
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Sommerskydning

I 1995 blev der indgået aftale med Helle Skytteforening om leje af deres 50 m. baner

i sommerhalvåret, da mange medlemmer gerne ville skyde hele året, aftalen har

fungeret lige siden til stor glæde for foreningens medlemmer.

Sikkerhedsregler.
Sikkerhed har absolut førsteprioritet i Tistrup Skytteforening, myndighedeme har
skærpet reglerne meget de seneste år, det hilser vi velkommen, vores sportsredskab

er jo et skydevåben vores formålsparagraf nr. et må altid være størst mulig
sikkerhed, det er yderst sjældent man hører om uheld i en skytteforening, det må

ikke aftrolde os fra at skærpe sikkerheden mest muligt, det ville da være ærgerligt
med et uheld på grund af sløseri, det vil skade sportens omdømme i fremtiden og
begrænse muligheden for at dyrke den dejlige sport som så mange har haft glæde af i
125 år

Kendte personer
Udadtil er den meste kendte person nok tidligere Gårdejer
og Tobakshandler Peder Hansen Tistrup der startede
inden for skydesporten i 1922 da han indmeldte sig i
Tistrup Skytteforening, i midten af halvhesserne kom han
i amtsbestyrelsen hvor han blev forretningsfører, i 1967
blev han amtsformand, en post han beklædte indtil 1971

hvor han efter eget ønske stoppede i amtsbestyrelsen.
Peder Hansen modtog i 1967 skytternes ærestegrr, i 1971

DDSG & Is hæderstegn i guld og i 1972 blev han
æresmedlem af Ribe Amts Slqrtteforening. Peder Hansen
døde i 1976, tre måneder efter sin 70 års fødselsdag.
Mange personer har gennem de 125 år ydet en stor indsats
i Tistrup Slqrtteforening, uden deres arbejde vilde foreningen ikke have været det
den er i dag, der skal her i jubilæumsåret lyde en stor tak til dem alle. ønsket for
fremtiden må være at Tistrup Skytteforening også i de næste 125 år må være en god
og naturlig del af Tistrups idrætsaktiviteter, til glæde for medlemmer og
lokalsamfundet.

En særlig tak til foreningens stifter.
Hvis Jens Schjøning oppe fra sin himmel har haft mulighed for at følge foreningens
udvikling gennem de 125 år, så håber og tror vi at han er en stolt og glad sjæI.

Tistrup Slrytteforening er tros sin høje alder en sund og livskraftig forening, det
materielle er fulgt med tiden og der er en sund økonomi, så foreningen føler sig godt
rustet til attage hul på de næste 125 år.

Ønsker du mere aktuelle oplysninger om Tistrup Skytteforening
Kan du klikke ind på vores hjemmeside på adr.
www.tistru p.dh/skvtte/
Eller ringe til formand Kurt Olsen tlf. 75 26 03 80
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Hold/Arcano Træninostidsounkt Tranlnqssted Trænlnqsstart Tranere/holdledere
Micro/Minimini
(97 og yngre)

Tirsdage
16.00 - 17.00

Tistrup 23.08.05
(uge 34)

Karen Anneberg
Karen Larsen
Marianne Schrøder
Eyrun Thorolfsdoftir
Heidi Nørtoft (føl)
Debbie Uhre (føl)

Micro/Minimini
{97 oo vnore)

onsdage
16.00 - 17.00

Horne 24.08.05
(uoe 34)

Nanna Seested
Anne-Marie Hansen

Minipiger
(95/96)

r oftioage
'16.45 - 18.00

Tistrup 25.08.05
(uge 34)

Lene Nielsen
Helle LorenEen
Rikke Mikkelsån /føl\

Minidrenge
195/96)

ilrsoage
16.30 - 17.45

Horne 23.0E.05
(uqe 34)

Agner Knudsen
Lars Bom Nielsen

smaprger
(93/94)

unsdage
17.00 - 18.30
Fredage
16.00 - 17.15

Horne

Tistrup

17.08.05
(uge 33)

Henrik Jeppesen
Henriette Anthonsen
Anny Tradsborg

Smådrenge
(93/94)

unsoage
18.30 - 20.00
Fredage
14.45 - 16.00

Horne

Tistrup

17.08.05
(uge 33)

Ljrne Pailesen
Laila Nielsen
Thomas Henriksen
Gøl\

Hqer
(91t92)

Tirsdage
17.45 - 19.00
Fredage
17t5-1830

HOrne

Tistrup

09.08.05
(uge 32)

Aksel Hansen

Drenge
(91t92\

Freoage
14.45 - 16.00

Tistrup 19.06.05
(uoe 33)

Gitte Pallesen
Henrik JeoDesen

uameJunror
(89/90)

Tirsdage
19.00 - 20.15
Torsdage
1900-20 15

Horne

Ølgod

02.08.05
(uge 31 )

Jan Lønborg
Jan Hansen

Herrejunior
(89/90)

ilIsoage
19.15 - 20.30
Torsdage
18.00 - 19.15

Ansager

Tistrup

02.06.05
(use 31)

Martin Jess
Jimmi Jørgensen

uameyngrrnge
(87/88)

Tirsdage
18.15 - 19.30
Torsdage
'17.45 -19.00

14rgoo

Ansager

02.08.05
(uge 31)

Frank Feldborg
Viggo Poulsen

Damer Jyllandsserie
Damer Serie 1

I rrsoage
20.15 -22.00
Torsdage
19.15 - 20.30

Horne

Tistrup

UZ.UU.U5
(uge 31)

Henrik B. Jørgensen
Lene Haahr

Damer Serie 2
Oldgirls

r orsoage
20.30 -2',t.45

Tistrup 25.08.05 incl.
opstartsmøde
/rroe 341

Herrer Serie 3 +
Herreynglinge

unsoage
20.00 - 21.30

Horne 31.08.05
Opstartsmøde
/r rd. ?5\

'';;;:#lihfl:::'EÆw

Junior og Ynglinge spiller i holdfællesskabet TEAM NORDlt. Spørgsmål kan rettes til Gunnar Sørensen
75 24 56 99.

Kom og vær med fra starten. Har du spørgsmål eller er du forhindret i at deltage iførste træning, så kontakt
Gitte Pallesen, 75 29 11 04.

Forbehold for ændinger tages.
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TURNER|NGSPRoGRAM FoR sERrE 3 oG 5 
E W

Der kan forekomme ændringer i programmet, disse ændringer ville være at finde på

www.ibu.dk hvor man også kan se resultater og turneringsprogrammer for alle hold i

Home/Tistrup.

Begge hold håber på stor opbakning og mange tilskuere til såvel hjemmekampe som

udekampe.

Serie 3:

Dato Tid Hiemmehold Udehold

Fredaq d. 12. auoust Kt.19.00 Home lF Aqerbæk SF

Søndao d. 21. auousl Kt 19 00 Næsbiero RUI Home lK

Fredaq d. 26. auqust Kt.18.45 Home lF Grindsted GIF

Lørdao d. 3. seotember Kt 16 00 Firehøie lF Home lF

Lørdaq d. 10. seotember Kr.13.30 Home lF Fynslund

Lørdao d. 17. seotember Kt.13.30 Billund lF Home lF

Lørdaq d. 24. september Kr. 13.30 Home lF Slanrn/Toftenro lF

Lørdao d. 1. oktober KI 13 30 Jellino fS Home lF

Lørdaq d. 8. oktober Kt.13.30 Home lF FC GOG

Lørdao d. 15. oktober Kt. 13 30 Home lF Give Fremad

Lørdaq d. 22. oktober Kt.13.30 SiqÆhorstruo lF Home lF

Serie 5 er i efteråret blevet ombrudt og der er lavet nye puljer, Hornes pulje ser således

ud:

Serie 5,2:

Gaarde lF

Nordenskov lF

Skovlund lF

Ølgod lF

Sig/Thorstrup lF

Home lF

Dato Tid Hiemmehold Udehold
Lørdao d. 13. auousi Kr. '14.00 Skovlund lF Home lF

Fredao d. 19. auqust Kr.19.00 Horne lF Gaarde lF

Lørdao d. 27. auoust Kt.13.30 ØloodlF Home lF

Fredao d. 2. seotember Kr.18.30 Horne lF Nordenskov lF

Lørdao d. '10. seolember Kr.13.00 Sio/Thorstruo lF Home lF

Lørdaq d. 17. seotember Kt. 13 30 Home lF Skovlund lF

Lørdao d. 24. seotember Kt 14 00 Gaarde lF Home lF

Lørdaq d. 1. oktober Kt. 14.00 Home lF Ølqod lF

Fredaq d. 7. oktober Kr. 18.30 Nordenskov lF Home lF

Søndao d. 16. oktober Kt. 1 1.00 Home lF SioÆhorstnro lF

HIF/Foboldudvalgel
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VIKIN9ELUNDENS INDVIELSE LøRDAG DEN 28. MAJ 2005.

Solen stod højt over Horne sogn og flagene blåf- ,,,,,,,,

rede ivinden. ,'..tll
Det var et meget flot syn, der mødte de ca. 400 ,1,:,:,,:

fit,i,*:.h

deltagere i indvielsen af Vikingelunden. Kl. 10,

Hornetid, var den førgte taler/ordstyrer, Stig Lar-

sen i gang med at fortælle lidt praktiske. ting om

dagens forløb, Herefter gik formanden for Sogne-
foreningen, Gert Christiansen på talerstolen og

fortalte om, hvor heldige vi er og har været i Hor-

ne. Selv vejret er vi heldige med.

Da vi havde fået en masse detaljer omrring selve anlægget, gik ldrætsparkens formand,
Per Jespersgaard på talerstolen og fortalte om, hvordan han havde kunne følge med i

hele projektet. Han sluttede med at ønske alle Horne sogns. borgere til lykke med den
nye Vikingelund. Så var det tid til rundstykker. Vi sivede stille og roligt ned mod søerne.
Her havde Marketingsudvalget sørget for borde, stole, kaffe, te og rundstykker, som vi i

hold, inddelt efter gade, kunne aftente i det ene telt. Snakken gik livligt, som den jo skal,

når folk fra by og land mødes,

Efter kaffen var der anangeret forskellige aktiviteter, også inddelt efter gader. Der var
sækkeløb, løb med æg på ske, indpakning af personer i toiletpapir og tovtrækning, Livlig
kommenteret af Hanne Hjørngaard. Alt sammen til vældig morskab for både deltagere og
tilskuere, Snakken fortsatte selvfølgelig efter aktiviteterne, mens vi kunne nyde en øl eller
sodavand venligst sponseret af Andelskassen,

Ca. kl, 11:30 blev grillene tændt og nu skulle der steges ben og pølser, Til børnene var
der kogte, røde pølser, Horne Kro havde sørget for, at benene og pølserne var klar til at
lægge på grillen, og folkene i teltet sørgede for, at vi fik både salat og kold kartoffelsalat
til kødet. Det smagte virkelig godt og der var rigeligt til alle,

Ved 13-tiden sluttede hele arrangementet. Nu var det så op til folk at få stolene flyttet hen

tjl dem, der skulle tørre stolebenene af efter mødet med græs og jord,

Dette store arrangement kan naturligvis ikke bare lige laves. Marketingsudvalget har
holdt adskillige møder, hvor der er blevet snakket og planlagt alle de her ting. Mange af
dem i udvalget har brugt meget tid. lkke mindst fredag, hvor tgltene blev stillet op og alle
stolene blev placeret i rækker mellem søen og teltene, Flagstængerne blev gravet ned
langs stierne i Lunden, Grillene hentet og gjort klar. Der skulle også føres både strøm og
vand ned til teltene samt strøm op til lydanlægget ved stenen. Toiletuognen skulle også
gøres klar med strøm og vand.
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De sidste ting blev aftalt og div. hjælpere fik deres opgaver stukket ud.

Tidligt lørdag morgen summede det af aktivitet, Flagene skulle hejses. Lydanlæggene

blev stillet op og afprøvet både ved stenen og nede ved søerne, 600 rundstykker blev

smurt, kaffen blev brygget og både P-skilte og P-forbudt-skilte skulle placeres ved vejen,

Disse ting skulle jo gøres inden arrangementet løb af stablen.

Da så det hele var slut, var det lige omvendt, Flagene skulle ned og stængerne op af

jorden igen. 1600 stoleben skulle tørres al hvilket der heldigvis var flere frivillige hænder

til at hjælpe med.

Alt skulle køres retur til de steder, det var hentet. Et stort arrangement, men mon ikke det

var det hele værd, når man så, hvor stor en opbakning der var til det? De, der af den ene

eller anden grund, havde valgt ikke at deltage i indvielsen, er i hvert fald gået glip af

noget.

Tak for et godt arrangement

/Conni Thomsen,Lervad

PIGERAKETTEN
Mandag den 13. maj på Tistrup Stadion H@
Årets PIGEMKET, som aflroldes ca. hver 3 - 4 år i ungdomsrækkerne for pigerne, som

er mellem 6 og 12 år, blev igen et meget stort tilløbsstykke.

Der var 86 piger mødet op til en forrygende eftermiddag på Tistrup Stadion. Pigerne fra

SFO i Horne og Tistrup mødte op kl. 13.00 og kl. godt 16,00 var de klar til at forlade

stadion med en god oplevelse, og måske var der også ffldt lidt i maven under strabad-

serne, som skulle udføres under sådan en månelanding, som det nu blev til. :

Astronauten havde 11 forskellige lege med + måneraketten. Det var vidt forskellige lege,

lige fa ting som handlede om fodbold til negerbolle-kastning og meget mere.

Pigerne lærte fia starten forskellige SpaceSprog, som de skulle vise de forskellige rum-

væsnår før de kunne komme i kontakt med vedkommende - efter dette kunne de kom-

me i gang med deres forskellige øvelser.

Efter at der havde været 'gang i den' i ca. 3 timer, var alle pigerne klar til at forlade stadi-

on med endnu en god oplevelse.

Dette blev gjort ved, at alle spillerne skulle klappe de frivillige hjælpere fra SFO og fod-

boldafdelingen i hænderne, og herefter var der præmie til alle (da astronauten havde

glemt første præmien hjemme i Valby).

Denne eftermiddag var der lagt vægt på det sociale og med håbet om, at det kunne være

med til at bibeholde et godt sammenhold i ungdomsafdelingen, vilvi godt sige mange tak

til SFO i Horne og Tistrup, fordi de ville deltage med pigerne og deres ledere og samtidig

tak tilvores egne trænere.

Ungdomsafdelingen Horne - Tistrup
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PROGRAM FoR HORNE HAVEKREDS .2005 
ffi

23. august kl. 19.00 -X*'"1
Afgang fra Torvet i Tistrup.

Vi besøger Jette Mortensen på Søndervang i Tistrup og fortsætter derfra i egne biler til
Jens Christian Frøsig, Højvangsalle iVarde,
Husk kaffe og kage + 10 kr. pr. deltager.

Arrangeret af Tistrup havekreds.

25. september kl. 10.00 - 15.00
Tambours Have - plantebyttedag.

Hvis man ønsker adgang til den 30.000 rn2 store have, skal der betales 25 kr. ientre.
I øvrigt er der gratis adgang til kiosk, spisested og toiletter. Man er velkommen til at tage
madkurven med.

Tambours Have sælger også planter denne dag,
Et regionsarrangement.

VOKSENARRANG EMENTER PA VARDE BIBLIOTEK
Etterår 2005

Onsdag den 21. og 28. september kl. 19 -21.45
Netborger 1

Lær om det offenuige Danmark på Nettet. Bliv dus med hjemmesider, hvor du fleks. kan
ordne skat, fiytning og lægeskift hjemmefra.
opret en e-Boks. Hør om digital signatur og meget andet om selvbetjening på nettet.

Netborger 2
Denne aften tager du bl.a. din pinkode og e-Boks i brug,
Vigennemgår de digitale muligheder på kommunernes hjemmesider.

Pris pr. aften 100 kr.

Underviser er bibliotekar Karen Riisager
T'ilmelding til kr@vadebih.d! eller tlf. 7964 6912 senest den 19. september
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Et dejligt skolebillede fra Bounum Skole 1948

3,-4. klasse hos lærer Aage Guldager Kristensen

Siddende ved skolebordet f.v,r Birthe Simonsen, Bjalderup - Else Gydesen, Asp. - Gerda

Pallesen, Bjalderup - Hanne Vadgaard Nielsen, Bounum - Tove Andersen, Bounum -
Tove Jensen, Bounum - Karen Johanne Jakobsen, Bjalderup - Ulla Olsen, Malle,

Stående f.v.: Niels Pallesen, Bjalderup - Bertel Haahr Sørensen, Bounum - Niels Kristi-

an Brynningsen, Lervad - Peder Simonsen, Bjalderup - Aage Jensen, Asp - Oluf Øster-

berg Jensen, Malle - Knud Harch Madsen, Malle - Erling Schønning Madsen, Malle -
Egon Laursen, Lervad - Villy Pedersen, Asp .

Mange af disse møder igen i Bounum Skole den 13. august, hvor 235'gamle' elever

mødes til skolefest

Dt
Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlt. 75 24 M 33
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Skolebestyrelsen Horne skole

Kristen Krog, Thorstrupvej 154

Horne, t|f.7526 0042

Horne Sogneforening

Gert Lynge Christensen, Lundagervej tE

Horne. T|f.76945001

Horne ldrætspark, HIP

Per Jespersgaard, Klokkedoj 17

Horne. T|f.7526-0442

Horne Glmnastikforening, HGF

Lene Jensen, Gunderupvei 71

Gunderup Tlf. 7526-0005

Horne ldrætsforening, HIF

Dora Harck, Bjerremosevej 35,

6862 Tistrup. f l:t. 7 526-047 2

Horne Hallen, Stadionvej 21

Thorkil Lindvig

Horns. T|f.7526-0352

Horne 4H

Jetto Poulsen, Dejgårdvej I2
Horne. Tlf. 7526-0356

Brugenåd Lokalområde ll (ældreråd)

Poul Plauborg, Hornelund 3

Horne. Tli 7526-0046

FORMANDSLISTE

Hornelunds Venner

Elly Jensen, Klokkedoj 1

Horne. TIf.7526-0320

Legestuen

v/Lise Jeppesen, Gl. Præstevej 93,

Horne, T|f.7526-0266

Børnehaven Regnbuen

Hanne Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30

Horne. Tll 7526-0148

Familie & Fritid, Horne

Mona Bonde Nielsen, Mallevej rl0

Horne. T|f.7526-0249

Horne Afienskole

Henriette Nielsen, Mallevej 92

Horne. T|f.7526-0438

Horne Venstreforening

Sigurd Møller, Bjerremosevej 13

Horne. T|f.7526-0226

Horne Støtteforening

Leif Sønderskov, Porsevej 1 l,
Horne. T|f.7526-0527

Mini-Legestuen

Ninna Gejl Pedersen, Mallevej 104

Horne. T|f.7526-0605

KFUM-Spejderne

Merete Bonnån, Hornelund 75
Horne. Tlf. 7526-0313

Gruppeleder Kristen Krog,

Thorstrupvej 154. Tlf. 7526-0042

Horne Havekreds

Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9,

Horne, Tll 7526-0239

Horne Menighedsråd

Willy Vandborg, Sdr. Mallevej 29,

Horne. T|f.7526-0288

Horne Pensionistforening

Johanne Hansen, Hornelund 24

Horne. T|f.7526-0333

Horne Husmandsforening

Hans Thomsen, Gl, Landevej 90,

Stundsig. Tll 7526-0203

Horne Brugsforening

Eva Guldager, Aspgårdvej 4A

Asp. T|f.7526-0182

HORNE 4H
1218 FISKETUR M/GRILL KL. 17.00

2OI8 TORVEDAG

2118 LEDERDAG

2618 3. BESøG (aften)

219 KLUBAFTEN bl,a. om dyrskuet - tag mor og far med

9/9 OVERNATNING FøR 4H SKUE

1O/9 4H SKUE IVARDE KL.9.OO
'18/9 AFLEVERING af opgavebøger til en af lederne. Husk ris og ros.
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KIRKETIDER

Søndag 14,08,2005

Søndag 21,08.2005

Søndag 28,08.2005

Søndag 04.09,2005

Søndag 1 1.09,2005

Søndag 18.09.2005

Søndag 25,09.2005 Høstguds$eneste

kr,09,00
kl. 19.30

kt.09.00

kt. 10.30

k|.09.00

lngen

kl. 10.30

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

Skjern Bank, Varde har sponseret spilletrøjer til Horne/Tistrups hold i Drenge A..

Holdet ses her i deres flotte nye trøjer. Stor tak til Skjern Bank.
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sept.

mv.

14.08.2005

20.08.2005

23.08.2005

27.W.2005
04.09.2005

19.09,2005

24,09.2005

02.10,2005

11.10.2005

12.10.2005

06.11.2005

26.11.2005

26.11.2005

04j2.2005
16.12.2005

18,12,2045

21,01.2006

11.03.-

12.03,2006

14.03.2006

18.03,2006

29.03,2006

AKTIVITETSKALENDER

Spejderne. Opstart i Vikingelunden

Torvedag

Pensionistforeningen, Sommerfest

Kroketstævne. Horne Stadion

Spejdernes Loppemarked

Horne Pensionistforening. Vintermøde mrRandi Sandal

Høstfest i Horne Hallen

Spejdernes Loppemarked

Aflenskolen. Foredrag v/Lars Bom, skuespiller

Familie og Fritid. Besøg hos Bunger Keramik

Spejdernes Loppemarked

Julemarked i Horne Hallens mødelokaler

Børnedag i Område 4 i Oksbøl

Spejdernes Loppemarked

Juletræsfest i Horne Hallen

Juleoptog i Horne

Horne Menighedsråd. Højskoledag

Forårsopvisning i Område 4
Aflenskolen. Afslutning

Lokalopvisning i Horne Hallen

Familie og Fritid. Generalforsamling

jan.

marts

Udgave Stofsenest

Nr,274

Nr.275

Lørdag den 3, september

Lørdag 12. november

Bladet udkommer
21. september

30. november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, [ft,7522"0367, birthaschmidt@mail,dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, 1117526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, tlf. 7 526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

nIrg4s
ZETOR

75 26 01 55
7s 29 93 33
40 28 33 93

Ølgodvej'|48
Bounum
6870 øLGOD

Tlf.
Ttf.
Bil

AUTORISERET

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Trf. 75260163 - bilflf. 21226801120330163 tl

IION.NE
JOHN BORG HANSEN
ltORl,lE . 6t{x, vAnDE - TLF:75 26 00 93ew

BRUUN øPÅÅN,
ARUTSC|ED . 7OBVEGAOE I 3
æ7O øLAOO . TLFt 75 24 4a æStoregade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt I reparation
Nybygninger

ulorb. tllbud

TS Tømrer &
Byggemontage

V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE .6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 ',t7 42 80

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager

For at få mere fri, fjemer jeg de faste

åbningstider så ring først, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en ny.

HORNE CYKELFORRETNING

v/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

tff. 7526 0102 eller 20437711

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