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VARDEPRISEN TIL VIVI OG ULRIK ALRø THøSTESEN
Da årets Vardepris i år blev uddelt, var det helt specielt, idet 2 af de 3 modtagere af pri-

sen var fra Asp, nemlig Vivi og Ulrik Alrø Thøstesen, Prisen gives til personer som
uegennyttig gør noget for andre indenfor ungdom, idræt og fritid.
Godt 80 mennesker ffldte byrådssalen i det gamle rådhus, hvor prisuddelingen foregik,
Efter en velkomst til festaftenen af borgmester Kaj Nielsen tog kulturudvalgsformand

Bodil Tang Kristensen over, Vivi og Ulrik er begge ansat ved specialklasserækkens
SFO, der er placeret ved Lykkesgårdskolen. De fik prisen for deres arbejde og indsats
for børn og unge handicappede, en indsats der ligger langt ud over hvad der står i deres
ansættelseskontrakter. De lærer børnene og de unge, at det er i orden at være anderledes, og de arbejder med en varme, en humor og en iver, som gør, at børnene og de
unge er glade og tilfredse med at være sig selv, Vivi og Ulrik tager børnene og de unge
med på lejr og på weekend hjemme i Asp. Og de følger med i, hvordan det går deres
gamle elever. Bodil Tang Kristensen sagde, at Vivi og Ulriks familie ikke var en ganske
almindelig familie, men en ganske ualmindelig familie. Hun omtalte deres arbejde som
nærmest et kald,

Vivi og Ulrik var indstillet til Vardeprisen af forældrene til børnene og de unge, noget de
udtrykte stor glæde over, idet de mente, at forældrene så måtte være tilfredse med deres
arbejdel
Ud over gaver blev de belæsset med masser af blomster. Hele familien var tilstede ved
prisoverrækkelsen, En søster var således kommet helt fra Sjælland for at deltage i hyldesten,
Tillykke,
Red.

I 1993 modtog Leif Sønderskov Vardeprisen for i en lang årrække at have været inspiration og drivkraften for ungdomsarbejdet i Horne,
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HORNE KIRKE

- NY SALMEBOG
søndag den 1. februar kl. 9.00

vil den ny salmebog blive taget i brug ved gudstjenesten, som vil være tihettelagt som en
ealmesan gsg udstjeneste.

gøre denne
Det er menighedsrådets håb, at rigtig mange sognebørn vil være med til at

ryecielle søndag særlig festlig.
Efier guds$enesten serveres kirkekaffe.
Menighedsrådet

EFTERMIDDAGSMøDE I THORSTRUP PRÆSTEGANO
torsdag den 20. februar kl. 14.30 v/Randi Sandal

Å

JW

Bus fra Hornelund kl. 14.00
Bus fra kirkepladsen ca. kl. 14.05

Menighedsrådet

KIRKEKONCERT
Koncert i Thorstrup kirke søndag den 7. marts kl. 19.30
De medvirkende er organist ved Sct, Jacobi kirke i Varde, Christian Blom Hansen samt
kirkens kor.
Hvis man mangler kørelejlighed, kan man henvende sig tilmenighedsrådet
Thorstrup og Horne Menighedsråd

Sct.Jacobikirkeskorbeståraf ca. 15pigerialderen 1$20år, Koretmedvirkervedalle
guds$enester i khken og synger desuden ved koncerter, dels i Sct. Jacobi kirke dels i
andre kirker i landsdelen. Ved koncerten i Thorstrup kirke søndag den 7. marts synger
koret bl,a. tre Davidssalmer for kor og orgel af den wenske komponist Gustav Nordqvist,
to salmer fta den nye salmebog arrangeret for kor og orgel af Jesper Madsen, 'O kom, o
kom, lmmanuel'og'Se vi går op til Jerusalem'og.to motetter for kor og orgel af Hanne
Kuhlmann. Desuden synger koret en række danske aftensalmer. Sct. Jacobi kirkes organist Christian Blom Hansen, der leder koret, spiller orgelmusik af bl,a. Bach,
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SOGNEMøDE I HORNE
Afholdes den 31. marts 2004 kl. 19.30 på Horne Kro
Alle som har interesse i Horne nu og fremover bedes reservere denne dato,
Horne Sogneforenings oplæg til aftenen følger i næste nr, af Horneposten.
Horne Sogneforening

HORNEMESTERSKABERNE I BADMINTON

mw

Lørdag og søndag dEn 21. og 22. februar 2004

- pris 20 kr, pr. række
U19, motionister og senior spiller søndag - 40 kr. pr. række
U11 til U17 spiller lørdag

xr-oir-

tttB.f,ll'LE l n.

t$i*ffi*,iltrjiNi

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi i rækkerne, der spilles om søndagen, har
valgt at dele spillerne op, dvs. der bliver både en række for motionist- og en række for
seniorspillerne. Det skulle gerne medføre, at der bliver flere lige kampe, Vi opfordrer
derfor alle til at stille op denne dag.
Bad mintonudval geUAn

GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN

ne Mette

",gft

lørdag den 20. marts 2004
Programmet følger i næste udgave af Horneposten, som udkommer lige op til den 20,
marts, så derfor denne lille forhåndsmelding,
Ud over de lokale hold vil vi i år få besøg af elevholdet fra Brejninggård Efterskole, hvor 3

tidligere Horne gymnaster og hjælpeledere nu er elever. Det er Trine Gram, Lene Vig
Nielsen og Christian Søndergård Hansen. Holdet er på 120 unge mennesker i alderen
1517 år og de glæder sig meget til igen at lave opvisning i Horne.
HGF/-ene Jensen

+
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GENERALFORSAMLING
Horne ldrætspark aftolder ordinær generalforsamling

tirsdag den 23. marts kl. 19.30 i hallens mødelokale
Dagsorden if. vedtægterne.
Alle er velkomne.
På gensyn/HlP

BRUGERRADET

-

SANGAFTEN

Sangaflen er aflyst den 4, februar

Afholdes i stedet den

11.

februar kl. 19.30
Brugenådet

GENERALFORSAMLING . HORNELUNDS VENNER
Hornelunds Venner afholder ordinær generalforsamling

søndag den 21. marts 2004 kl. 14.00 på Hornelund
Dagsorden if. vedtægterne,
Der serveres en kop kaffe.
Bestyrelsen

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:
02.02.04

Gudrun Lysgård, Ølgod.

09.02.04

Svend Age Østerberg, Horne.

16.02.04

Generalforsamling.

23.02.04

lnger Schmidt, Nymindegab.

01.03.04

Lars Bom Nielsen, Tistrup.

08.03.04

Bjarne Jensen fra Medborgerhuset, Varde.

15.03.04

Afslutning.
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FAMILIE & FRITID, HORNE
Virksomhedsbesøg fredag den 20. februar kl. 19.00
Denne aften skd vi besøge Enghavegård Osteri ved Billum, og vi mødes derfor ved
Brugsen kl. 18.30 og fflder bilerne op.

På Enghavegård vil vi få en rundvisning.
Derefter kan man købe et glas rødvin til de forskellige smagsprøver af ostene, og så er
der mulighed for at købe nogle oste med hjem.

Så går turen til Janderup, hvor vi kan opleve Knud Richardts computerstyrede legomodeljernbane. Her er entreen 20 kr.

Tilmelding senest 13. februar til lnge Marie, tlf. 7526 0479 eller Mona, tlf, 7526 0400.
Familie & Fritid/Mona Clausen

FAMILIE & FRITID, HORNE
Virksomhedsbesøg onsdag den 3. marts k|.19.00
Vi er denne aften inviteret til et arrangement hos Vip Domotec Varde, Ribevej 33, Varde.

Vi vil her blive præsenteret for et meget varieret varesortiment, lige fra sundhedsmadrasser og sengesæt til rengøringsartikler og fedtfri pander.

Tilmelding senest 24. februar til Mona, tlf. 7526 0400.
Familie & Fritid/Mona Clausen

GENERALFORSAMLING FAMILIE & FRITID, HORNE
Tirsdag den 30. marts kl. 19.30 imødelokale{ Home Skole
Dagsorden if. vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til lokalforeningbn senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse,
Medlemskortfor sæsonen 2004120A5 kan købes denne aften.
Familie & Fritid/Mona Clausen
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FODBOLDOPSTART SENIOR
Så er tiden igen inde til at finde de støvede fodboldstøvler frem fra hylden, for nu starter
udendørssæsonen for herresenior.
Det sker

lørdag den 31. januar 2004 kl. 13.00 på Horne Stadion
Herefler vil Else Marie servere dejlig varm suppe i cafeteriet,
Her vil den nye træner Carsten Laursen fortælle om, hvordan sæsonen vil forløbe. Carsten Laursen er fia Tistrup og har tidligere trænet Tistrup og senest Outrup.
Herunder ses serie 3s og serie 5's puljer. Det bliver i år spædende at følge lokalopgørene i både serie 3 og 5 mellem Horne og Tistrup.
Serle 3, pu[e 28

Serie 5, pulje 104

Agerbæk SF

Agerbæk SF

Alslev B

Ansager lF

Andrup lF

FaaborgMenderup lF

Esbjerg lF 92

Gaarde lF

GHRI/Årre B

Grindsted GIF

Kvong lF

Lunde B

Lunde B

Næsbjerg RUI

Næsbjerg RUI

Nr, Nebel/Bork FK

Sædding/Guldager lF

Sigffhorstrup lF

Starupffofterup lF

Tistrup B
Varde lF 1

Tistrup B

Komplet program for begge hold følger i næste nr. af Horneposten.

HIF Fodboldudvalget

tiR,,riNtMurcADri 9 .VARDE .TIX 75 22

Skattemæssig rådgivning

t4 t4

'

Bog{øring og regnskabsmæssig assisqance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,680o Vardc . Telefon 75 26 02 47
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Søndag den 22.februar 2004 kl. 1 1.15

aftolder KFUM Eejderne Horne-Tistrup gruppe generalforsamling på

Horne Skole

i

skolekøkkenet.
Valg af repræsentanter til grupperådet samt til spejdernes støtteforening.
Dagsorden if. vedtægterne.
KFUM spejderne Horne-Tistrup gruppe

HAR DU EN SPEJDERUNIFORM DU IKKE BRUGER?

c€l

Der er flere af gruppens medlemmer, der gerne vil købe brugte spejderskjorter, derfor vil
vi gerne købe din gamle spejderuniform og sælge den videre, skulle du have et spejderbælte, du ikke bruger mere, vil vi også gerne købe det, For salg og køb skal du kontakte
Kristen Krog, tlf,

7

526 0042.
Spejderne/Kathrine

SPEJDERNES JULEWEEKEND

4€/

2OO3

Den 29-30. november var Horne-Tistrup gruppe på juleweekend, og igen i år var langt
de fleste medlemmer med - dejligt.
Det er sådan, at hver af de 3 juniorpatruljer, der er i Horne-Tistrup gruppe skriver dagbog
over mødeafienerne og ture. Følgende er tagetta Ørnes dagbog:

i spejderhyften Degnetoften ved Ribe, Busturen gik fint
godt:
nok, men 2 ting var knap så
Der var 6n der kastede op og lederne vidste ikke,

'Å,rets juleweekend blev holdt

hvordan vi kom derhen og det gjorde buschaufføren heller ikke, men vi kom da derhen
alligevel. Da vi havde fået at vide, hvor vues værelser lå, skulle vi lave lanper af flasker.
Vi var på natløb, men nogen af os var så træfte at vi bare gik tilbage tit hyften. Næsfe
morgen frk vi norgenmad. Vi lavede også ef ludospil og spÅste frokost, nen jeg kan desværre ikke huske rækkefølgen. Bagefrer legede vikliffræs. Dem der vandtfik 119. Ups,
jeg glemte atvi legede handicaplege. Men detvar en god weekend.'
Det var en god weekend med godt vejr, masser af aktivitet og sjov og for lidt søvn. Hvis
der er nogen, der påstår, at de da ikke var trætte bagefter, så taler de vist ikke helt sandt.

Spejderne/Kathrine
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HIF'S SPORTSUGE
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W

Så kan der sættes kryds i kalenderen til sportsugen, som starter den 31. maj. Herunder
er et foreløbigt program. Mere følger i næste nr. af Horneposten.
Mandag den 31. maj (2. pinsedag)
Morgenkaffe - gadefodbold - skattejagt

-

rafl

eturnering

Tirsdag den 1. juni

-

Skomagerturnering

(børnegøglervogn?)

Onsdag den 2. juni
Børn og deres dyr

-

børnemarked

-

Hornedysten

Torsdag den 3. juni
lrsk viseaften med Folk Friends
Fredag den 4.juni
Cykelløb

Lørdag den 5. juni
Dameftokost m,m.
Herudover er der naturligvis også en masse spændende sportslige arrangementer.
Vi ses,
HIF Sportsugeudvalget

BLIVER DER GøGLERVOGN I20,O4??

@w

Forhåbentlig,
- men det kræver, at der er nogle, der har lyst til at stå for det.
tril gøglervognen er det endnu ikke sket, at der ikke val en masse børn, der havde lyst til
at deltage og jeg for det samme vil gøre sig gældende igen i år, Problemet er at finde de
','oksne der vil lede det.

Har du lyst til dette eller ved du om nogen kunne have, så sig endelig til.
Aftrængig af hvor mange børn der melder sig, så plejer der at være 2-4 om opgaven.
Hvad enten du har vild lyst, lyst, eller bare måske lyst, så meld dig endelig til undertegnede.
!''rled håbet

om gøglervogn i

2004.

HIF Teate/Kurt flf. 7526 0469 eller 4016
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HORNE ANDELSKASSE
Nyt telefonnummer

-

samme gode service

Andelskasserne lilsluttet Sammenslutningen Danske Andelskasser har i løbet af efter-

ået

skiftet telefonnumre.

Det betyder, at uanset hvilken andelskasse du ringer til, starter nummeret med 87 99.

At telefonnumrene kommer til at ligne hinanden, betyder dog ikke, at du bliver betjent fra
centralt hold. Trods de nye numrs er det naturligvis altid din lokale andelskasse, du
kommer til at tale med,
HORNE ANDELSKASSES nye telefonnummer er 8799 3950

REVISION VARDE APS HAR FAET NYT TELEFONNUMMER
Sydvestjysk Landboforening, Ndr, Boulevard 100 har skiftet telefonselskab. Således kan
man nu ringe direkte til den enkelte medarbejder.
lvlan kan nu ringe direkte til Gunnar Ditlevsen, Revision Varde Aps på
Se også annoncen.

ilf, 72i0 g972

EItrtrtrEIGIt3O

P. Strange-Hansen A/S

Sladionvei 16, Horne, 6800 Varde, llt. 75 26 0211,1ax. 75 26 03 96

Tistrup

OPrrx

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

I1f.75291287

TISTRUP VVS og BLIK
v/ aut. WS-insL og kloakmester Ctaus Hansen
Ttf. 75299W3n5299098
Bittlf . 202249 40 nO62 49 40

'
.
.
'

Naturgas
Solvarme
Ventilation

Klork

'
.
'
'

Blikkenslagerarbejde
Vand
Vanne

Srnltet

- indhent uforbindende titbud
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DEN GAMLE DRIWEJ BLIVER NU KORTLAGT OG BESKREVET
Et internationalt EU-støttet projekt er i gang med at kortlægge de gamle handelsruter
langs Nordsøen. Herunder er museerne i Ribe, Esbjerg, Varde og Ølgod igang med at
korUægge Driwejen. En del af denne vej går gennem Horne Sogn. Også de lokale sognearkiver vil blive inddraget, ligesom der vil blive snakket med lokalbefolkningen langs
ruten for at få stof til spændende historier, som knytter sig til den gamle vej.
Fra Amt og Borger har vi hentet følgende:

SANGHEFTE
Da vi sidste år sad og færdiggjorde Horne lF's jubilæumsskrift, slog der en tanke ned.

Vi burde vel egentlig ha' vores helt egen sanghefte her i Horne. Det skulle så være et
sanghefte med sange, som er digtet til mange forskellige festlige lejligheder og til mange
gode melodier,
Og senere fik vi så sangenr der helt er vores egen, nemlig Bo S. Vesterbyes sang'l dine
drømmes drømmeri et eventyr er gemf,
Det er vel næsten oplagt, at den sammen med flere andre sange kunne blive til et sanghefte, som kan tages frem ved mange lejligheder.
En tanke gør det ikke alene, men hvordan gør vi det til virkelighed? Og hvordan griber vi
det så an?

For sådan et sanghefte kunne blive et godt alternativ til de andre sangbøger vi har. Og
for mig vilden også have lokalkulturel betydning.
I tiltro til at vi kan påbegynde et stykke arbejde så: Hvordan udvælger vi sangene? Hvor
mange sange skal vi have med? Hvor mange hefter kan vi få brug for? Og hvem kunne
tænke sig at sponsorerer sådan en god sag?
Her er nogle af de spørgsmål som melder sig, og vi håber så, at du vil komme med din

ide!

Horneposten/l-eif sønderskov
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Så er vi atter begyndt på et nyt år. Tankerne går altid
tilbage, og man reflekterer lidt over det forgangne.
Først skal der lyde en tak til alle skribenter, der har
bidraget med spændende, interessante og forskellige
skriverier til Ved mit vindue'. Det var især en dejlig
oplevelse at læse de mange gode indslag fra Hornes
unge mennesker i 7. klasse. I skriver godt! Og har en
dejlig, direkte og ærlig måde at fortælle løs på, Bliv

ved med det! Der kan komme mange gode læserbreve til avisen ud af jer!
Efter en givtig snak med Keld Søndergård kom vifrem til et ønske om at høre lidt om,
hvad der mon er blevet af 'Hornes afl(om'. Vi vil prøve at finåe nogle af de gamle'Hor-

nebøm' og høre, hvor i verden de er, hvad de bedriver tiden med, og hvad deres tanker
er optaget af nu.
Keld fortæller, at man før skolens jubilæum havde et stort arbejde med at finde adresser
på gamle elever, og disse adresselister ligger på Horne Skole til brug for evt. klassejubilæer o.l. Så mon ikke det skulle være muligt at finde et par gamle elever?
Nu er min plan så at skrive et brev til nogle af disse unge mennesker og så håbe, at de
vil bidrage med en lille fortælling, som helt sikkert vil interessqre os gamle Horneborgere
at læse.
Godt nytår, Solveig Bruun

Dqglr;

o

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

tirs og ons.

fre.

Iørdagogsøndag

g.00_1g.00

8.00-12.30
g.00-13.00

E, 6800 VARDE TLF. 7526OL44
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TIDEN
Ved indgangen til det nye år er jeg kommet til at tænke på TIDEN og dens betydning.
Der findes så mange udtryk, hvori indgår begrebet TlD, Tiden går, tiden løber, giv dig tid,
ling ta'r tid, tid er penge, tid er magt, tilevig tid, m.m.
Tlden er en underlig diffus størrelse, der først får en mening i sammenhæng. Hvad har vi
opnået i tidens løb? Yi har opfundet så mange hjælpemidler for at opnå mere tid. Det har
blot givet mulighed for at nå endnu mere. Vijager af sted for at nå det hele på den halve
tid. Rask må det gå.,,
Sommetjder er det godt at stoppe op og bare give sig tid. Tid til at se solens stråler farve
himlen eller glitre i søens vand. Tid til at lytte til bølgernes skvulpen mod stranden. Tid til
at betragte skyernes former og bevægelser på himlen, Tid til at lytte tilfuglenes sang, Tid
til at plukke blomster. Tid til at synge og læse.
Om kort, om langt blev løbebanen spændt, hedder det i en sang. Jesus fik kun ca. 3 år til
sine ord og gerninger, fra han lod sig døbe i Jordanfloden, til han blev korsfæstet. Det er
tankevækkende, at hans korte tid i Palæstina har været og vil være til gavn og glæde for
menneskeheden til evig tid.

Derfor er det ikke så vigtigt, hvad vi har nået for os selv i tidens løb. Det er vigtigere,
hvad vi har betydet for vore nærmeste. Det er vigtigt at blive husket for at have givet sig
tid.. Tid til at lytte, tid til at elske, tid til at le og græde, tid til at leve og opleve..
Godt nytår

fuets opskrift:
Man tager 12 gode, fuldmodne måneder. Renser dem for nid og nag og ferner eventuelle pletter af smålighed, Så deler man månederne op i 30 lige store stykker, man undlader
at tilberede alle stykkerne på 6n gang, men tager ån dag ad gangen. Man tilfører hver

dag lige dele mod, kærlighed, arbejde, frisind, respekt, tålmodighed, hån, venlighed og
hvile. Til sidst tilsætter man en teskefuld munterhed, en knivspids legelyst og fantasi, og
endelig en kop godt humør,.. Velbekomme.
Anne Lise Vandborg, Sdr. Malle

TIL I.ÆSERNE AF HORNEPOSTEN
Med decembernummeret tog Horneposten hul på 33, årgang af bladet,
Vi har netop udsendt girokort tilvore annoncører for 2004,

På given foranledning vil vi gerne endnu engang slå fast, at alle udgifter i forbindelse
med trykning og omdeling af bladet alene betales af de hofaste annoncører, som har
valgt at støtte udgivelsen af bladet. Vi får således ikke anden

støtte,

Bladudvalget

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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DET JYDSKE HAVESELSKAB . HORNEKREDSEN
Program for 2004
17. februar kl. 19.30
Kulturhuset i Ølgod. Finn Carlsen fortæller om sjældne planter til haven, og mange planter borUoddes ved amerikansk lotteri, Husk brød til kaffen.
Arrangeret af Ølgod Havekreds, der holder generalforsamling efter kaffen.

24. februar kl. 19.00 - generalforsamling
Mødelokale i Hornehallen

Generalforsamling med dagsorden if. vedtægterne.
Der indkaldes hermed til generalforsamlingen,
13. marts kl. 14.00 - 17.00
Podekursus hos Jytte og Knud Skov Pedersen, Engdraget 7,Ølgod
Materialer til podning kan købes til rimelige priser, se i øvrigt annoncering i ugeavisen,
Arrangeret af Ølgod Havekreds.
31. marts kl. 19.00
Aulaen iTistrup Skole

Påskedemonstration med Jolanda fra Fåborg Blomster.
Bortlodning af mange gevinster på indgangsbilletten,
Medlemmer 50 kr, - ikke medlemmer 70 kr, Medbring selv kaffe og kage.
Arrangeret af havekredsene i Horne, Tistrup og Ølgod i forening.
17. april kl. 10.00

-

16.00

-Åbne forårshaver

Grethe og Villy Pedersen, Tværsigvej 27,6740 Bramming. En 800m2 alsidig have med
bl.a. små træer, rhododendron, stenbedsplanter og meget andet,
Lis og Bent Nielsen, Parkvej 168, 6710 Esbjerg. En 700m2 have med rhododendron,
trillium og andre skovbundsplanter og meget andet.

Olav Poulsen, Carit Etlars Alle 52, 6700 Esbjerg. En 1500m2 stor have med mange
spændende rhododendron og mange andre forårsplanter,
Et regionsarrangement,
1. maj kl. 10.00
Torvet i Ølgod

-

plantebyttedag

- køb eller

sælg rodfæstede og navngivne planter.

Et regionsanangement

9.

maj- heldagstur

Udflugt med bus tilVissinggård, der denne dag arrangorer åtore pile- og kurvedag. Vi
skal efrerfølgende besøge en have i Silkeborg, og vi skal ind at spise aflensmad på vejen
hjem. Det er en heldagstur, og der er mulighed for at spise sin madpakke eller købe sin
mad i cafeen på Vissinggård. Se nærmere i Horneposten og Ølgod Ugeavis, når tiden
nærmer sig.
En fællesudflugt for havekredsene i Horne, Ølgod og Tistr:up med Horne Havekreds som

afiangøt.
14
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17. maj k!.18.30

Aftenudflugt

til Grimstrup, Vi besøger Sydlansk

spændende ting til haven

-

marmorkunst og granit med mange

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,
8.

juni kl. 19.00

Afientur til Erna og Poul Poulsen, HøjgårdsvejS iAgerbæk,
Afgang fra Torvet iTistrup kl. 19.00
Arrangeret af Tistrup Havekreds

10.juni kl.19.00
Afientur med afgang fra Torvet i Ølgod. Vi skal besøge en have på Hvolligagervej og en
på Grimlundvej. Husk at medbringe kaffe m,v,
Anangeret af Ølgod Havekreds,
9. august kl. 19.00

Vi besøger 5 haver på stribe i Ølgod

- Hyldevænget,

Pilevænget og Rønnevænget.

Husk kaffe m,v.

Arrangeret af Ølgod Havekreds
17. august kl. 19.00

Afientur med afgang fra Torvet i Tistrup kl, 19.00
Arrangeret af Tistrup Havekreds,
4. september

-

Kræmmermarked

Sindbergs Tømmerhandel i Ølgod, hvor Ølgod Havekreds har forskellige aktiviteter,
1

1.

september

-

Havens dag

Ølgod Havekreds serverer kaffe og rundstykker ved Friis Planteskole

- 14.00
plantebyttedag

25. september kl. 10.00

Tambours Have

-

Et regionsanangement

5.

oKober

Aulaen i Tishup Skole - lysbilledforedrag ved Børge Christensen
Arrangeret af Tistrup Havekreds
20. november kl. 13.30

Juledemonstration i Horne Skole ved Solvej Jensen fra Sig
Alle er velkomne.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

øSTER HERREDS SENIORKLUB

-

PROGRAM 2()O4

Tirsdag den 17. februar- højskoledag på Uldum Højskole
Foredrag, sang og rundvisning,

Tirsdag den 23. marts kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Generalforsamling.
Derefler fortæller dyrlæge Jørgen Hilmer om New Zealand og viser lysbilleder,

Tirsdag den 20. april kl. 13.00
Besøg på Lego fabrikken i Billund

Tirsdag den 18. maj k|.19.00
Vi besøger P. E. Offset og Reklame i Varde

Mandag den 14. juni
$dags tur til Bornholm
Tirsdag den 10. august kl. 19.00
Aftentur tilTipperne

Tirsdag den 7. september
2-dags tur langs den jyske vestkyst og Mors
Tirsdag den 5. oktober kl. 14.00
Eftermiddagstur til Brande Kartoffelmelsfabrik,

Tirsdag den 26. oKober kl. 18.00
Efterårsfest i Horne med spisning og dans.

Tirsdag den 16. november kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Sognepræst Peter Gjelstrup, Skovlund fortæller om'Landkrabbe til søs"
Tirsdag den 7. december i Grindsted
Bowling, julefrokost og pakkespil.

Alle er velkomne
NB Se annoncer i Ølgod Ugeblad
lngrid Jacobsen -7529 9162, Aage Schluter -7529 92æ, Erik Andersen - 7524 6855,
Svend Hansen -75260185, Åge Jensen

16

-

7526 0320.
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JULETRÆSFESTEN

2OO3

lgen blev juletræsfesten i hallen en god aften med ca. 190 børn og 150 vokse besøgene,
Ulla Lindvig bød velkommen. 0g efler velkomsten var det børnene fra Myretuen, som
eang Lucia og et par andre julesange for os. lgen i år spillede Brian D. Andersen og han
kunne få børnene og nogle voksne med i sange og omkring juletræet. Det var dejligt at
oe at næsten alle deltog i anangementet om træet, selv de støne børn. Han fik også
spillet så godt at julemanden kom og var med til at synge og danse om træet. Yderligere
fik han hjælp af 6lokale hjælpenisser.
Slikpoærne blev uddelt til børnene og en hoppeborg blev gjort klar tilde mindre børn,
Diskoteket, som blev leveret af Discoland, gik i gang til stor glæde for de støne børn.
Cafeteriet solgte æbleskiver, gløgg, kaffe og kage som mange benyttede sig af.
Der blev spillet billard og kort ved siden al Amerikansk lotteri blev også solgt. Endnu
engang sagde 11 lokale ja til at levere flotte gevinster til lotteriet, Vi fik udsolgt i lotteriet

og alle gaver fandt en ejermand. Diskoteket sluttede kl. 2230, hvorefter Ulla Lindvig
takkede aftenen af. Der skal lyde en STOR TAK til:
Ulla Lindvig som toastmaster, Myretuen som sang Lucia, Regnbuen og Legestuen for
pynt af juletræet, de 6 hjælpenisser, julemanden, musikeren Brian D. Andersen, Diskoteket Discoland og sidst, men ikke mindst TAK til gavegiverne: Tove Sørensen, Birgitte
Ditlevsen, 4H/Jette Poulsen, Hanne Graversen, Solveig Bruun, Doris Christensen, Lofte
Andersen, Lone Hviid, Annemarie Hansen, Lise Mogensen og dagcentret Hornelund.
Du kan kontakte udvalget, hvis du har forslag, ris eller ros til de næste juletræsfester.
Næste juletræsfest er fastsat til fredag den 17. december 2004
Spejderne (Anna Andersen), Sogneforeningen (Bodil Henneberg), HIF (Lise Jeppesen),
HGU (Henriette Nielsen)
Juletræsudvalget

CAFETERIA
@iæ;'"o"Ht"Park
V <F"
Rå=_!'s>

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.
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HoRNE rF- PAMTNDELSE KoNTTNGENTRESTANCER.

W

Da vi efterhånden bruger alt for meget tid på at rykke for kontingenter i Horne lF, og det
desværre også ofle er de samme, der skal rykkes hver gang, ja så har vi besluttet at
stramme op på det.
Det er besluttet, at der efter en rimelig ftisperiode udskrives rykker pålagt et rykkergebyr
på 25 kr.
Giver det ikke resultat, ja så skrives et brev (er gengivet nedenfor)
Nu er det ikke sådan, at vi ligeftem synes det er spændende at skulle til at skrive breve
om restancer til vore medlemmer, men vi føler, vi er nødt til åt stramme op, ikke mindst

over for alle vore øvrige medlemmer, der trods alt betaler til tiden

-

og det er heldigvis

langt, langt de fleste,

SøRG NU FOR AT FÅ BETALT TIL TIDEN

-

SÅ DU FORTSAT KAN VÆRE MEDLEM

Brevet
RESTANCE KONTINGENT

Det er. med beklagelse, vi må konstatere at du stadig

-

trods flere påmindelser

-

er

i

restance med kontingent til Horne lF.

Restancen udgør p.t. kr. 550,00 + rykkergebyr kr. 25,00 og vedrører xxxxxxxxkon-

tingentfor 200312004.
Såfremt restancen ikke er betaft inden 10 dage fra dato - dhekte til undeftegnede eller til
konto nr. 77265N372-3 i Home Andelskassg må vi desvæne meddele, at du ikke
Iængere kan deftage i aktiviteter under Horne lF og dermed heller ikke er aktiv medlem
af Hune lF - defte gælder alle idrætsgrene.
De respektive trænerelholdledere vil blive orienteret om det manglende medlemskab,
,Når restancen er betalt, kan du igen deltage som aktiv medlem af Horne ldrætsforening,
men der kan ev[ kræves, at medlemskabet i en periode herefter opkræves forud.
Da foreningens arbejde er bygget op omkdng frivilligt ulønnet arbejde og der desværre
går alt for meget tid med at påminde om kontingentrestancer, er det fra foreningens side
besluttet, at restancer ikke længere accepteres ud over en normalfistperiode,

18
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Vi vil opfordre dig til straks at få bragt kontingentrestancen i orden, så medlemskab af
ldrætsfoieningen igen er muligt,
Skulle din indbetaling have krydset denne skdvelse, skal vi anmode dig om at se bort fra
denne,

Venlig hilsen
HORNE IDRÆTSFORENING
v/Formand
Dora Harck

Bjerremosevej35

6862

Tistrup

flt.7*260472

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk

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

ABUflScÅ^aRD

æ7O øLAOD

.

. IOEVEGADE T g
fiLFt 75 24 tt8 æ
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Fra Ølgod Ugeblad

FAST LAVPRISPROGRAM HOS SINDBERG TøMMERHANDEL
Sindberg Tømmerhandel har lanceret et fast lavprisprogram, som henvender sig
til såvel håndværkere, som de mange private kunder, der handler hos byggemarkedet på Nørreallå i Ølgod.

W

Et helt nyt koncept er netop blevet lanceret hos Sin6erg Tømmerhandel. For at tilpasse os markedet, tilbyder vi fremover fast
lavpris på en række af de varer, som vi erfaringsmæssigt ved, der
er meget fokus på. Vi er ganske enkelt gået ind og dumpet prisen
til et meget lavt niveau, forklarer direktør Axel Gonsen, som allerede nu kan konstatere, at der er god gang i salget af laprisva-

reme til såvel håndværkeme som private kunder.
Prognammet omfatter WS-artikler, el-værktøj, isenkram og elartikler, Desuden er der en lang række varer fra trælasten såsom
spånplader, trykimprægnerede brædder, fyldningsdøre, og fliser
af flere forskellige typer.
Til haven er &r også fundet ekstraordinære gode tilbud frem, ligesom der også i den store
malerafdeling med alt inden for maling og tapet er fundet gode tilbud frem til fobrugeme.
Vi har købt stort ind af de omtalte varer, og det kommer nu kundeme til gode i form af ekstraordinære gode tilbud, forklarer Axel Gonsen.
Varesorti mentet er bredt
I byggemarkedet på Nønealld findes et hav af for:skellige varer til alt inden for hus og have.
Maling og tapet, belysning og el-artikler, el-værktøj samt alt inden for håndværktøj, alle former
for beslag, havemøbler og grilludstyl plæneklippere og haveredskaber, mindre køkkenmaskiner
og plastvarer samt brugskunst, for blot at nævne et udsnit af de mange varegrupper, der findes
på hyldeme hos Sinderg i Ølgod.
Vi kører med et meget bredt sortiment, og det betyder, a|'gøt det selv manden" med lethed kan
finde alt, hvad der skal bruges, når der skal udføres reparationer i hjemmet eller der er tale om
støne ombygninger eller tilbygningel forklarer Axel Gonsen, soin i 1988 blev ansat hos Sindberg som regnskabschef, for efter to år at blive direktør for virksomheden.

TARM
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FORMANDSLISTE
Skolebestyrelsen Horne skole

Brugerråd Lokalområde ll (ældreråd)

Mini-Legestuen

Kristen Krog

Gunnar Andersen, Solvangen 7

Ninna Gejl Pedersen, Mallevej 104

Thorstupvej154

Horne. T|f.7526-0050

Horne. Tfl.7526-0605

Horne, t|f.75260042
Hornelunds Venner

KFUM-Spejderne

Horne Sogneforening

Elly Jensen, Klokkedoj

Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48

Horne. Tlf.7526-0320

Horne.

Tll

Merete Bonnån, Hornelund 75

1

Horne. T|f.7526-0313

7694-5001

Gruppeleder Kriston Krog,
Legestuen

Thorshupvej 154, Tlf. 7526-0042

Horne ldrætspark, HIP

v/Doris Christensen, Solvangen 2,

Per Jespersgaard, Klokkedoj 17

Horne. Tlf. 7526-0393

Horne Havekreds
Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9,

Børnehaven Regnbuen

Horne. T|f.7526-0239

Horne. T|f.7526-0442
Horne Gymnastikforening, HGF

Hanne Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30

Lene Jensen, Gunderupvej 71

Horne. T|f.7526-0148

Horne Menigh6dsråd

Gunderup Tlf. 7526-0005

Svend Bruun, Gl. Landevej 58,
Sækbæk. Tlf.7526-0365

Horne ldrætsforsning, HIF

Familie og Fritid, Horne

Dora Harck, Bjenemosevej 35,
Ilt. 7 526-047 2

Mona Clausen, Sdr. Mallevej 44,

6862 Tistrup.

Horne.

Horne Ungdomsklub

Horns Aflenskole

Astrid Lyhne, Gunderupvej 43

Dagmar Kristiansen, Stadionvej 8

Horne Husmandsforening

Horne. T|f.7526-0082

Horne. Tlf. 7526-0385

Hans Thomsen, Gl. Landevej 90,

Tll

7526-0400

Horne Pensionistforening
Johanne Hansen, Hornelund 24
Horne. T11.7526-0æ3

Leder Marinus Poulsen, Dejgårdvej 12
Horne. T|f.7526-0356

Stundsig, Tlf. 7526-0203
Horne Venstreforening

Horne Hallen, Stadionvej 21

Sigurd Møller, Bjerremosevej 13

Horne Brugsforening

Horne. Tlf.7526-0226

Anni Thomsen

Thorkil Lindvig

Gl. Landevej 77

Horne. Tlf.7526-0352

Horne Støtteforening

Stundsig. Tlf. 7526-0340

Leif Sønderskov, Porsevej

Horne 4H

Horne.

Jette Poulsen, Deigårdvei '12

Tli

1 1,

7526-0527

Horne. T|f.7526-0356

,Jlopttø
,J€eo

Tagrenovering
- snedker
Alt I reparation
Nybygninger
Tømrer

Uforb. tilbud

,/egr grlæder

migr

dl at se ,/ez
Vez.bgr Åzlse.o

t#rs6qa Eansen

tE r52&Oo/9

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

BtL 40 17 4280
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HORNE IDRÆTSFORENING . UDVALG OG BESTYRELSE 2OO4
Hovedbe$yrelsen:
Fonnand

Harck
Burkarl

Bjenemosevej 35
Kuri
Hindsiryej29
Anne Vig
øl$,tel121
Niels Age Kristensen Gunderupvej 64
Dora

Næstfmnand

(I)

Nielsen

Kasserer

SekeEr

7$260472
7$260469
7$260408
7$260065

Fodboldudvalg:
Fonnand ,steevner,
dornmer 11 mands (anwar) og
kampfordeler 11 mands (anwar)
Fonnand ungdorr
Dornmer 7 mands, kampfudeler

7 man6 og føja ungdonr
Dommerkonhkt og kontingenter
PR og ugeblad
lndsendelse af kampkat og
materialer

Henrik
Søren

Jessen
Jensen

Mallevej 23
Bjenemosevej 35

7$260107

(I)

113
75
Michael Burkarl Hindsigvej29
Peta Jeppesen Gl. Præstevej 93
Jørgen Lund Pedersen Nd. Shvskærvej 32
Henning
Kurt

Lindenbøg

Poulsen

7$26A472

Ølgodvej

75-260450

Ølgdvej

75260672
7$260469
75-260266

7$260040

Håndholdudvalg
Formand
Team Nød

Malene Madsen c/oVibeke Svendsen
Rovsingsgade
2100 københavn
Bente
Habrehøjvej

11,

Malene

Badminton/tennis:
Fmnand

Ø

Jacobsen
3
AnniThomsen . Gl. LandwejTT
Pedersen

Anne Mefte
Henning

PoulErik

Jensen

Højrup

Juelsen

Solvangen

3

24AU}7Z
71260456
7S260340

7*260782

Hornelund 19

7$260026

Krowinget

75-260281

ll

Kirkebakken 6

7$260406

Mads Jochumsen Hahehøjvej 18
71260414
Tonny
Adsbølvej38, Sbellev (Ø) 7$250779

Madsen

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo?
Torvel 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

"*

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

I

åir,*å*

TIf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92
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Elliard:
Fornand
Tumaing

Kjeld Petersen
Rene Knudsen

Ølgodej16

lGoket:
Fomand

Kristian T. Hansen

Transbølvej 9

Kristian Hansen
Jes Jensen

Ølgodvej114
Bjenemosevej 27

Grehe Hansen

Engkanten 10

7$260185

Carsten Søndergard
Martin Jensen
Bruno Kasgaard

Hornelund 71

7*260n4

Bjenemosevej 27
Højvangen 40

7&260271

Lise Mogensen
Niels Jensen
Gleen Nielsen

Ringkøbingvej 261
Ringkøbingvej 261
Lentadvej 5

7$26M78

Sponsorudvalg:

Aksel Hansen

Porsevej 8

7$260294

Præmiespiludvalg:

Tage Vig Nielsen

Ølgodej121

Søren Jensen
Erik Thomsen

Bjenemosevej 35
Gl. Landevej 77

Birtha Schmidt

Stausvej 7

Ulla Århus

Porsevej 8

75220367
7$260294

Christian Madsen
lngrid Kristensen
Regnar Hansen

Porsevej 7
Gunderupvej 64

75.260306
7S260065

Klokkedoj 16

7$?60301

Leif Sønderskov
Søren Jensen

Porsevej I 1
Bjenemosevej 35

Gunnar Ditlevsen
Bakken Stebøl

Klokkedoj 2
Gunderupvej 22

Sportsugeudvalg:

ldræt om dagen:

Fanebærere:

Revisorer:

7$260358
7$260919

Shdionvej24

7$260095
7$260179

7*200271

6091

1

883

7$260478

7*210428

7$260408

[l)

7$26M72
7S260340

7U260527

(I)

7$260472
7S260299

7t260184

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld

Privat:

ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26

M

L0

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Frcdag kl. 9.00 - 16.00
Konlortid Hornc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Konlorlid

:

Torsdag

kl. 17.00 -

19.00

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Banl<oklubben
STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS
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Menighedsrådsloven 100 år
Af sognepræst Marianne Lesner, Kirkebladet for Øse og Næsbjerg sogne

Den 20. maj 2003 var l0O-årsdagen for menighedsrådsloven. Loven var
underskrevet af kong ChristianlX og af den daværende kirkeminister J. C.
Christensen.

I de første år var det frivilligt for sognene, om man ønskede menighedsråd.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer var sat til4 personer fra sognet foruden sognepræsten.
I 1922 fremsatte J. C. Christensen som kirkeminister loven om obligatoriske menighedsråd.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer blev da sat op til 6 foruden præsten,
som er født medlem. Uanset hvor lille et sogn er, er det stadigvæk sikret de
6 valgte medlemmer og det fødte medlem. Derudover vælges yderligere 1
medlem for hver 1000 indbyggere.

Et nyvalgt menighedsrådsmedlem underskriver på ære og samvittighed en
erklæring om at ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst.
Det er sognepræstens opgave i menighedsrådet blandt andet at arbejde ud
fra sin forpligtelse på det kirkelige embede og derved medvirke til, at sognene bindes sammen i den store enhed som Den Danske Folkekirke er.
Derfor er præsten i sin embedsførelse uaftrængig af menighedsrådene. Men

naturligvis samarbejder præst og menighedsråd, da præstens klart definerede opgaver, forkyndelse og sakramentforvaltning (dåb og nadver), sjælesorg og konfirmandforberedelse, foregår i en menighed.
De valgte medlemmer gør et stort stykke arbejde for folkekirkens sag. Det
er drift og vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde og ansvaret som
arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, der især tager tid men menighedsrådsmedlemmerne er også aktive arrangører af f.eks. kirkekoncerter og
møder.
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KIRKETIDER

Søndag 01.02,2004 kl. 09,00
Søndag 08,02,2004 lngen
Søndag 15,02,2004 kl. 10,æ
Søndag 22.02.2004 k|.09,00
Søndag 29,02,2004 k|.10.30
Søndag 07,03.2004 kl, 10.30

Ny salmebog

Lars Bom

Torsdag den 5. februar: Ældreeftermiddag i præstegården kl. 14.30
Vikar i perioden 1. december 2003 - 29. februar 2004
Pastor Randi Sandal, Henne
Trætfes i Thorstrup Præstegård tirsdage og onsdage t1f.7526-4055
og ellers i Henne præstegård
ilf.752$5135

Sig
Horne
Horne Kirke
Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49,

Orlov

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,

tlf. 7526-0042

flf,7526-0085
tlf. 7526-0031

:r?lt{sr{I
Udgave
Nr.263
Nr,264

senest

Stof

Lørdag den 6, marts
Lørdag den 10. april

Bladet udkommer
19.-20. marts

23.-24.april

HORN EPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidl Stauwej 7, 6800 Varde, [t,7522-0æ7, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej

1

1, Horne, 6800 Varde, ili. 7 526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonlka
Conny Leerbeck
7526 0636
STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS
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AKTIVITETSKALENDER
lst.
febr,

27.01.2004
01,02,2404

Sogneforeningen. Generalforsamling
Spejdernes Loppemarked

01.02,2004
05.02.2004
05.02,2004

Ældreeftermiddag i præstegården

13,02.2004
20.02,2004

Horne Kirke. Ny salmebog
Skolefest
Horne Jagtforening, Generalforsamling
Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg

21,02.-

22.02.2004
22.02.2005
26.02,2004
03.03.2004
07,03.2004
07,03.2004
16.03,2004
20.03,2004
21,03.2004
23.03,2004
30,03.2004

JUnr

juli

Hornemesterskaber badminton
KFUM spejderne. Generalforsamling/gruppemøde
Eftermiddagsmøde i Thorstrup præstegård
Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg
Spejdernes Loppemarked
Kirkekoncert i Thorstrup Kirke
Familie & Fritid. Afslutning og udstilling
Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning
Hornelunds Venner. Generalforsamling
Horne ldrætspark. Generalforsamling
Familie & Fritid, Generalforsamling

31.03.2004

Sognemøde

uge 23

Sportsuge

22.07,25.07,2044

uge27
aug,

25.08.2004

dec.

17j22004

Vildbjerg Fodbold Cup 2004
Fodboldskole iTistrup
Myretuen. Forældremøde
Juletræsfest i Horne Hallen

-P

CONTAINERORDNING I HORNE
Åbningstid:
Hver tirsdag
Første lørdag i

måneden

kt, 16.00 - 17.30

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 aftente jord og brokker,
Horne Sogneforening
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- Bounum
SMEDE og
v/ aut. ws{nst. SVEND HERMANSEN

W

ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

Tlf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bil 40 28 33 93

v/Chr. Grarn, Sdr. Mallevej 15, Horne

Ttf. 75260163

o?-V
@v''
^

- bilflf.

21226801120330163

tl

rr o RN æ t*tlaætlatd
islk"gffifi$Et-'',,"r*

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Biltlf. 3028-1395 el. 3025-1395

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udfpres.

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63
Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Horne Gykellorretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-

klippere, skovsave

og

kreaturklippere.

Kamme, sværd, tæder samt nye plæneklippere på lager.

Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. ?.30 - 12.00
eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
TIt. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders KJensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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