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NYTARSBETRAGTNINGER
0m tro og viden og ordets magt,
Den, der kende lidt til filosofi, vil vide, at der skelnes imellem tro og viden. Viden handler

om alt det, vi kan se og høre, Det handler om skind og ben, brusk og knogler, Darwins
udviklingsteorier, stjernernes gang på himlen og meget mere, Tro derimod handler orn
vores ånd og tanker, vores sjæl og sind.
"Mennesket lever ikke af brød aleneo, sagde Jesus engang,,,

Vores sind og tanker udtrykker vi bedst med ord, Vi kan ikke undvære ord. Ord åbner for
en hel verden af indsigt, tro og viden, Ord kan udtrykke en stemning, en fælles forståelse, Ord kan udtrykke glæde og sorg. Ord kan være til opmuntring og trøst. Der findes
livsord og alvorsord i såvel prosa som poesi,
Ord kan dog også skuffe, såre, ydmyge, Man behøver ikke at slå, Ord kan gøre ligeså
ondt.
Jesus viste igennem sin gerning, hvor

stor en betydning ord kan have.

Et ord kan væk-

ke døde til live, gøre blinde seende, gøre døve hørende, gøre lamme gående' Jesus
forstod som ingen anden at give ordene magt og styrke igennem sin stærke tro,
Digteren Viggo Stuckenberg har skrevet et par smukke vers:
Jeg tror, at der findes en Gud et sted,

Går jeg ud ved morgengry

idig imig,

når duggen gråner blad og strå.
Da står Hans navn frem i min sjæl,

måske bag stjernerne,
måske i støvet på alfarvej.

og drages jeg af aflnens elverskygger,
da er det Ham, jeg tænker på.
Godt nytår ønskes af Anne Lise Vandborg

LPR -nr'r'

DAN.EL A/S
AUT. EL-INSTALLATØR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt

75 26

0l

66

a

EL-INSTAI,LATIONER

a

INDUSTRI &LANDBRUG

a

PLC & PC STYRINGER
vIDEoovERVÅcNING

a
a

SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPER, BL,IESER, GEAR.

a

sALG & Rnp

gÅRnr HVIDEvARE

OSKAR'S AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALE AUTO PARTNER

Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b
Bilflf. 2368 8950
Ttf .75260467

tri'iiHxt:
Vi tilbydcr alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på tlf. 7526-007o
Mobilrlf. 27127072
[,iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

-

-

2368 8955
7526 0520

Stadionvej 3, Horne
Trf.75260214
o
.
t
.
.
t

B0LIQBIQQEEI
INOVSTSTBYQQEEI
LANDBBUQSaYQCEAI

FAI'TIDSIIVSE
BEPAAASTIONSABBEJDE
?B0JEKTESINQ AE BYQQEEI

Tomrernt,:

Ing.:

Knud Lutttl Hurtsen' 75260214
Morten Henneberg,752603I6

Ndr. Bounumvej

11

6870 Ølgod

T[.75 24 12
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DANSEAFTEN PA HORNE KRO
Lørdag den 26. februar kl. 19.00 er der lagt op til en glad aften på Horne Kro
Mad og musik - 165 kr. Pr. kuvert
Kirsten oo Kurt Hansen

U

DVIDELSE AF HORNE.HALLEN

KæreHorne-borgere

æ

Gennem længere tid er tanken om at udvide Horne-Hallen dukket op fra tid til anden. Nu
er det så kommet så vidt, at Horne ldrætspark og en arbejdsgruppe bestående af undertegnede personer vil gøre forsøget og gå fra tanke til handling,
For at komme videre med projektet har vi besluttet at invitere til et opstartsmøde

onsdag den

9.

februar kl. 19.00 i hallens mødelokaler

Det er vores håb, at rigtig mange af sognets beboere vil troppe op og være med til at
give HIP og os en solid platform at starte på.
Oplægget til mødet lyder som følger: Hvad kunne du/l bruge 500 m2 til
Mødet vil foregå efter caf6modellen, hvor du/l har muligheden for at komme med jeres
forslag til, hvad en evt. tilbygning skalindeholde.
Alle er velkomne - unge som ældre, aktive som ikke aktive, alle som har et ønsketbehov
for en traditionel eller utraditionel aktivitet.
KOM OG VÆR MED

-

tilmelding senest søndag den 6, februar på tlf. 7526 0352

Hilsen arbejdsgruppen

AnniThomsen, Anette Schmidt, Brian Hansen, Keld Jochumsen og ThorkilLindvig

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK
15. marts kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Horne ldrætsparUKurt

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER
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HORNEMESTERSKAB I BADMINTON

mw

Stævnet er for medlemmer af HIF og beboere i Horne Sogn

Ul1
Ul9

-

U17 spiller lørdag den 26. februar

- senior/motionister spiller

søndag den 27. februar

Tilmelding skal ske på ophængte sedler i Horne-Hallen senest fredag den 11. februar
Man kan tilmelde sig i single, double og mixdouble.

Deltagergebyr: U11 -U17 20 kr. pr. række
U19

-

senior/motionister 40 kr, pr, række
Badmintonudvalget

SP.NS'R:

AHrnnr
MT'RER[.IE

fr'l

LEDIGE BADMINTONBANER

Ldl

w

Der er stadig ledige badmintonbaner mandage fra kl. 18.00-19.00, kl, 21.00-22,00 og
fredage fra kl. 18.00-19,00
Pris for resten af sæsonen: 400 kr. (sidste spilledag er den 29. marts 2005)

Baner kan lejes ved Anne Mette Jensen, tlf. 2299 1360
Badmintonudvalget

Tistrup

OPfff

TISTRUP \TVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus Hansen

Ttf . 7 s29 9 093 I 7 529 9 098

C. B. Lange

B,ilttf . 2022 49 40 I 2062 49 40

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6æ2 Tistrup

T1.75291287
Åbningstider: Man. - fre. 9.30
Lørdag lukket

-

.
.
.
.

Naturgas

Blikkenslagemrbejde

Solvame
Ventilation

Vmd
Vame

Kloak

Smitet

17.30

- indhent uforbindende tilbud

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

KIRKEKONCERT
Der aholdes koncert

Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Horne Kirke
De medvirkende ved koncerten er det ca. 40 mand store gospelkor Room4joy fra Grindsted.

Menighedsrådet

ROOM4JOY
Koret hører hjemme ved Vestermarkskirken

i Grindsted, Sangerne er aldersmæssigt

bredt fordelt. Yngste deltager er nok omkring 14 år og ældste nærmer sig de 60. Der er
på nuværende tidspunkt godt 40 sangere og musikere, som har det rigtig sjovt sammen.
Man skal ikke igennem en optagelsesprøve for at blive medlem af koret. Alle er der, fordi
de kan lide at synge, og der er rngdlemmer fra et stort område omkring Grindsted.
Koret bliver ledet af Gitte Flensborg, som siger, at der også skal være tid til at have det
sjovt, Ved koncerten i Horne vil der blive lejlighed til at høre et bredt udvalg af korets
repertoire, som består af både danske og engelske sange. Der vil også blive lejlighed til
at synge med.

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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FODBOLDOPSTART SENIOR

Nu er det igen ved at være forår, og det er tid til at komme ud på de grønne baner og
spille fodbold.
For herrer senior starter træningen

lørdag den 5. februar på Horne Stadion kl. 13.00
Efter træningen vil der være suppe i cafeteriet, og Carsten Laursen, som fortsætter som
træner, vilorientere om sæsonen.
Nedenunder ses serie 3 og serie 5's pulje og i næste nummer af Horne Posten vil kamp-

programmetfor begge hold være at finde,
Serie 3 Pulie 28

Serie 5 Pulie 101

Agerbæk SF

Ansager lF

Billund lF

BlåhøjlF

FC GOG

Grindsted GIF

Firehøje lF

Gårde lF

Fynslund B

Horne lF

Give Fremad

Krogager B

Grindsted GIF

Sdr, Omme lF

Horne lF

Stakroge/Hoven FC

Jelling fS

Starup/Tofterup lF

Næsbjerg RUI

Tarm lF

SigÆhorstrup lF

Tishup B

Starup/Tofterup lF

Ølgod lF
HIF Fodboldudvalget

n
To]

TRÆNINGSSTART FODBOLD
Herrer junior (årg. 89/90) start den 26. februar 2005 kl.

11

.00 i Tistrup, derefter ser-

veres der suppe.
Drenge (årg. 91/92) start den 22.lebruar 2005 kl. 17.30 i Tistrup

Lilleputdrenge (år9.93/94) start den 24. februar 2005 kl. 17.30 i Horne

ENEAf,IGIEIcI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26

6

02II, Fax: 75 26 03 96
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FODBOLDDOMMER OG HVA' SA?

w

gøre
Der har de seneste år været stor mangel på fodbolddommere og dette agter HIF at
noget ved.
Mange ved ikke, hvad det egentlig indebærer at tage tjansen som 'ledef af en begivenhed,-som faktisk har stor betydning. Så derfor søger vi lokale folk til at tage dommeruddannelsen også kaldet dommerkortet. Vi tilbyder dig at få kortet gratis, og det er uden

forpl6telser. Du behøver ikke være dommer resten af livet, vi vil bare give dig chancen
foraiprøve noget andet end bare stå på sidelinjen som træner, forældre eller tilskuer.
Det at være dommer er en personlig udfordring, hvor du i mange sammenhænge kan
drage stor nytte af dine erfaringer. For unge vil det også være et'godt papif i relation til
jobåg uddannelse at kunne vise, at man som fodbolddommer er parat til at tage initiativ
og ansvar. Det er en spændende hobby som samtidig giver en ekstra indkomst.
Hvad giver det dig at blive fodbolddommer?:
En lederuddannelse
Løn
Motion og frisk luft

Nye bekendtskaber
så tag naboen under armen og tag på et kursus og bliv fodbolddommer!
Næs{e kursus starter den 21. februar 2005, kursuset afholdes over nogle aftener

i

ldrættens Hus i Esbjerg.

Har dette din interesse eller vil du bare gerne hører nærmere, kan du/l kontakte Kurt
Poulsen på tlf, 75260672e11er

40503490

HrF Fodbordudvarget

TORVEDAG

€

Torvedagen 2005 er fastsat til den 20. august

Torvedagsudvalget

NAVN
E1k Thomsen, Gammel Landevej 77, der er civilarbejder ved militæret i Oksbøl er blandt

200 ansatte kåret til årets navn. Han har fået overrakt diplom og et flot armbåndsur. I
diplomet fremhæves hans tjenstvillighed, altid parat til at hjælpe og til at reparere inventar m,v,

Erik Thomsen er deltidslandmand, uddannet som mekaniker. En del år var han konstabel og reparerede kampvogne og siden er han gået over iden civile afdeling.
Red,/Erling

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

FAMILIE & FRITID, HORNE
Pottemagerbesøg den 23. februar 2005
Vibesøger Nicole Bunger iAgerbæk.
Hun har eget værksted med butik. En butik ffldt med keramik i dejlige former og farver.
Specielle farver og dekorationer i ny moderne stil.
Nicole satser på stel. Spisestel og kaffestel. Sammen med skåle, navneskilte, kander og

mange andre ting. Hun er kunsthåndværker. Og de stel, Nicole sælger, udgår ikke af
produktionen. De varer livet ud,
Slår man en kop i stykker, kan man til enhver tid få en ny hos mig, siger Nicole, der også
understreger, at alle hendes ting tåler opvaskemaskine, mikrobølgeovn og almindelige
ovne. Nicole giver en demonstration af hendes arbejde og viser os rundt i hendes butik.
Der er mulighed for at handle. Kom og oplev en inspirerende aften.
Bagefter er der kaffe på Agerbæk hotel,

Tilmelding senest fredag den 18. februar til Louise Bertelsen, tlf. 7524-1093
Vi mødes ved Brugsen kl. 18.30 og fflder bilerne op.
Pris: 30 kr.

HORNE AFTENSKOLE
Afslutning og udstilling af aftenskolens aktiviteter i sæson 2004-2005

tirsdag den 15. marts kl. 19.30 på Horne Kro
Underholdning al 12 personer, som vil spille vals, march, dansemusik og musik som vi
kan synge med på.
Udstillingen er åben fra kl. 18,30, Alle er velkommen.
Ting til udstillingen bedes afleveret på Horne Kro mandag den 14, marts fra kl. 17-19,
Entre: 30 kr' +

kaffe'

Horne Aftenskole/Daomar Kristiansen

AFTENSKOLELEDER SøGES

@

Da vi ikke har fået en ny aftenskoleleder ptøvtu vi igen. Regnskabsføreren lna Knudsen

har også valgt at holde. Honorar gives.
Oplysninger kan fås hos Dagmar Kristiansen, t|f.7526

8

0385
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Familie & Fritid

c

RU

PPEMØDE 1=65N EMLFORSAMLING)

Der aftroldes ordinær gruppemøde hos KFUM-Spejderne Horne-Tistrup Gruppe

w

Søndag den 6. februar 2005 kl. 1 1.15 i Horne Skoles natur- og teknik lokale.
Valg af repræsentanter til grupperåd samt spejdernes støtteforening,
Dagsorden if, vedtægterne.
KFUM-Spejderne, Horne-Tistrup

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:
Dato:

Emne/Aktivitet: HVER MANDAG KL 14.00 - 17.00

07.02.05

lnger Schmidt, Nr. Nebel, spiller og vi synger sammen

14.02.05

Generalforsamling.

21.02.05

Edith Mosgård

28.02.05

Martin Møller, Ølgod.

-

-

fortælling.

Arne Møller spiller og fortæller.

07.03.05

Lars Bom, Tistrup.

14.03.05

Afslutning.

LEDIG LEJLIGHEII I HORNE
4 vær. lejlighed på 96 m'?, ledig snarest.
Beliggende Hornelund 2 B, Horne, 6800 Varde_

Husleje
varme
A./c vand
Antenne
lndskud
A/c

Henvendelse:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.906.-

rll?Ifi{flffir'f,

649.297.145.17.250,-

Boligselskabet BSB - Domea
Jernbanegade 4, 6800 Varde

Trf.331817

80

Kontortid: Man-ons kl. 8.00-1 1.30.
Tors. kl. 9.00-1 1.30 samt 15.00-17.00
Fredag lukket.
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HORNE MENIGHEDSRAD
Den afgående valgbestyrelse havde søgt om dispensation for 2 manglende medlemmer
af det nye råd, Der blev kun valgt 5, men ifølge loven skal der være 7, Først i december
fik jeg et brev fa Ribe Bispeembede, hvor de forlangte, at der skulle afholdes et suppleringsvalg her i begyndelsen af det nye år. Efter en telefonisk snak med sagsbehandleren
fik jeg al vide, at loven krævede et sådant valg, Hvis der så ikke kunne findes 2 ekstra
medlemmer, kunne man give dispensation, Kunne vi derimod få de to første suppleanter
til at indtræde, ville det være i orden.

Linda Albertsen og Ruth Jensen sagde ja efter lidt betænkningstid. Mellem jul og nytår
sendte jeg så et brev til Ribe. Svaret har ladet vente på sig, men en telefonisk kontakt
gav os lov til at optage de to som fuldgyldige medlemmer. Morten Henneberg er nu eneste suppleant på listen.
På vores første ordinære møde den 9, december havde vi en indledende drøftelse af en

strategiplan for de næste 4 år. Forinden havde Finn Petersen og jeg haft et morgenmøde
om fremtiden. Det viste sig, at vi med små nuancer var enige om nye tiltag samt arbejdsfordelingen mellem præst og råd.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nye tiltag koster penge. Da viogså er underlagt skattestoppet, må vi til at omprioritere, som det hedder i politikersprog. Det kunne
være rart at gøre noget mere for konfirmanderne og deres forældre. En opstart af et hold
mini-konfirmander er måske også

i pagt med fremtiden. For at få råd til det bliver det

nødvendigt at tjerne andre aktiviteter. Mon ikke det er rimeligt, at alle skatteydere får
noget for deres penge?

Efter flodbølgekatastrofen i Asien kontaktede lnger Nielsen mig for at høre, om vi ikke
kunne gøre 6t eller andet. Vi blev enige om, at hun skulle kontakte Folkekirkens Nødhjælp samt politiet. Resultatet er opstilling af 3 indsamlingsbøsse placeret i Brugsen,
Andelskassen og Horne Kro.
Willy W. Vandborg

IIorne l(ro

G ode s els kab s/mø delokaler.

Hyggelig krostue og krohave.
W leverer også mad ud af huset.

På Horne Kro
10

-

er mnclen øltid

go'

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
ntE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk
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NYT FRA HORNE KRO
Der er ikke de store nyheder om olieudslippet. Vi venter på, at rådgivningsfirmaet laver
rapporten færdig og så efterfølgende at få den endelige beslutning fra Miljø-Vest i Varde
om, hvad der kræves, Forsikringen har meldt tilbage, at de ikke dækker skaden, men der
blev fundet nogle svejsefejl på tanken under analyserne, så der muligvis et produktansvar. Vi kan ikke andet end vente og se, hvad resultatet bliver, og håbe på en økonomisk
løsning, hvis det påkræves at lave en støne udgravning.
Når tingene så begynder at gå galt, ja så fortsætter det jo bare nogen gange, og her midt
i en tid, hvor vi burde glæde os over at runde de første 5 år på Horne Kro den 1. februar

står vi i stedet med ødelæggelser efter stormen. Her dækker forsikringen så heldigvis,
men de tager jo desværre bare aldrig hele regningen, Men penge er og bliver nu engang
bare penge, og vi er bare taknemmelige for at de to tilskadekomne har det nogenlunde
efter omstændighederne, Det kunne være gået meget værre.
Livet går videre og bare sådan for en god ordens skyld at slå kendsgerningerne fast i
forhold til hurtigløbende rygter, så er kroen IKKE til salg. Vi ved ikke, hvad fremtiden
bringer, men indtil videre går det bare derud af, og vi er glade for den store opbakning, vi
får fra lokalsamfundet. Så tak for de 5 år der er gået, og vi glæder os til også i ftemtiden
at kunne være behjælpelig med stort og småt,
Med venlig hilsen Kirsten og Kurt Hansen

:

en Partmer
dw kan regne rfled

også i fremtiden!
Partner Revirion Vest as . Varde
Kræmmergade 7 ' 6S00 Varde
rtf. 75 :u tz 0o . rur 7s 2-Å 46 't3

lvw1a,.pårtrlerrevi:ionvEst.dk

"$:}awilåa#å:

Partner Revision vesi as
er deruden repræsenteret

y:{ fontorel.
slgod
i €sbjerg

åå*:vå's$c:xt

og

åfust
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SNERYDNING
Som I sikkert alle bemærkede var der visse'opstarts problemer'i november måned med
hensyn til rydning af sne. Dette skrives for at forklare grunden hertil og om muligt at forklare, hvorfor vi mener, vivar uden skyld heri .

Af forskellige årsager beslutter Sogneforeningen i løbet af sommeren 2004, at vi ikke
ønsker at fortsætte med at rydde sne dog under forudsætning af, at vi kan finde en
privat entreprenør, som vil overtage på lignende vilkår,
løbet af augusUseptember opnås positiv tilkendegivelse fra entreprenør, Entreprenøren
modtager liste over alle kunderne i sæsonen 2Aæ120A4 og meddeler, at han snarest
I

selv vil informere jer alle om overtagelsen,

Vi rykkede entreprenøren gentagne gange for udsendelse af ovennævnte information,
og han lovede ligeså mange gange, at det ville ske umiddelbart efter samtalerne.
Til trods herfor viste det sig ved første snefald medio november, at I ikke var informeret,
og da samtidig entreprenøren pågældende weekend var indisponibel (hvordan man så
kan være det vintermåneder, når man har påtaget sig snerydningsforpligtelser skal være
usagt), blev der ikke ryddet sne hos jer, og forståeligt nok troede I alle, at det var Sogneforeningen som'snød".
Grundet ovennævnte omstændigheder besluttede en enig bestyrelse umiddelbart efter
famøse sne-weekend at revurdere beslutningen om overdragelse til entreprenør, dog
under forudsætning af, at vi kunne finde traktorfører(e), Det lykkedes, og vi meddeler
entreprenøren, at vi selv rydder igen.
Fra Sogneforeningens side vil vi hermed gerne undskylde for de gener, der var ved den
manglende snerydning, og med denne forklaring håbe på forståelse herfor.

Horne Sogneforening

't2
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MINDEORD OM MAGNUS HANSEN
Juledag da man i mange hjem var samlet for at fejre julen, det gjaldt også i 'Den gamle
smedje i Horne', kom det triste budskab, at Magnus pludselig var død. Det ramte alle,
som har kendt Magnus gennem en menneskealder meget hårdt.
Sorgen var stor i det lille hjem på Krosvinget, da man i familien ikke mere kunne dele
livets glæder med Magnus.

Som nabo til Magnus og Søster i næsten 3 år i midten af tresserne oplevede vi det hjem
på meget nært hold, fire raske drenge,'2 gamle lærlinge', Marinus og Søren Lassen, Alt
kunne Magnus og Søster bare få til at fungere.
Kom der en kunde, som skulle vente lidt efter noget, så blev de bare sendt ind til Søster,
hun havde altid en kop kaffe på kanden.

I 1968 da jeg blev træner i HlF, kom Magnus også i holdudvalget. Her gjorde han et
mægtigt stykke arbejde med utrolig interesse i flere år. Han,fulgte næsten alle kampe,
både på udebane og hjemme i Horne. Han havde altid'bedstefar Marinus'med, så der
var aldrig mangel på kloge ord, og samtidig havde Magnus jo fire sønner, der alle spillede fodbold.

Magnus var en meget ivrig badmintonspiller, Jeg har selv spillet sammen med Magnus i
nogle år, Trods hans alder kunne han lære os utrolig mange små finesser på en badmintonbane, ja, selv den dag da han blev 80 år, mødte han til træning. Vi sang fødselsdagssang for ham, så gik kampen ellers videre,
Magnus spillede også meget billard lige til det sidste, og ikke mindst fik Magnus den

velfor$ente æresbevisning at blive det første æresmedlem af Horne ldrætsforening

i

foreningens historie.
Vore tanker går til dig Søster, dine 4 drenge og hele den øvrige familie. Der bliver en tom
plads ijeres lille hjem, Men i stille stunder, glæd jer over de mange gode minder, som vi
alle har om Magnus.
Æret være Magnus'

minde'

Nørre

A116 1

pour prauborg Jepsen

- 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4F.33

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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SPORTSUGEN 2O()5

w

Programmet for sportsugen er ved at blive planlagt i skrivende stund. Som det ser ud lige
nu, kommer det til atforløbe således:

juni
Mandag den 6. juni
Tirsdag den 7. juni
Onsdag den 8. juni
Torsdag den 9. juni
Fredag den 10. juni
Lørdag den 11. juni
Søndag den 5,

Gadefodbold
Gymnastikopvisning, ølsmagning
Hornedyst
Børnedag, lrsk afren med Shamrock som i 2004
Hyggeaften med helstegt pattegris
Cykling
Fællesspisning og musik v/Curly Flowers

Fælles spisning
Sæt allerede nu kryds ikalenderen til alle tiders fest lørdag den 11. juni. Underholdningen leveres af super populære Curly Flowers, Bandet består af fire friske ffre, som spiller næsten alt. Bl,a. Vikingarna, Kandis, Big Fat Snake, Tididada, Thomas Helmig, Westlife. Se mere om Curly Flowers på Hornes hjemmeside www,horne-varde.dk

Gykling
Normalt er der kun 6-7 cyklister til at samle penge ind til klubben. Derfor har vi valgt
allerede nu at søge nogle frivillig, som kunne tænke sig at yde en lille indsats for Horne
ldrætsforening. Vores mål er at mindst 10-15 personer vil cykle rundt i Hornes gader,

Om du er dreng, pige, barn eller voksen er uden betydning, Og om du vil cykle, løbe,
skate eller bruge løbehjul bestemmer du selv.
Hvis dette har vakt din interesse, kan du kontakte 6n af sportsudvalgets medlemmer, På
forhånd tak

Sportsugeudvalget

Lise Mogensen/Niels
Carsten

Jensen

Søndergaard

Korsgaard
Nielsen
Martin Jensen

tlf. 7526 0478

tlf,75260824

Bruno

tlf, 6091 1883

Glenn

t1i75210428
ilt.20140271

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben
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øSTEB HERREDS SENIoRKLUB - PRoGRAM 2005
Tirsdag den 25. januar kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus:
Fhv. skoleinspektør og borgmester i Skive, Knud Olsen 'Hvad er dansk kultur'- er det
sovs og frikadeller, er det Kingo eller Kim Larsen?

Tirsdag den 22. februar. Højskoledag på Vestjyllands Højskole, Velling:
Foredrag, sang og rundvisning.

Tirsdag den22. marts kl. 13.30 iØlgod Kulturhus:
Generalforsamling, derefter underholder Dorthe Lundgård, strellev med musik og Thylandshistorier,

Tirsdag den 19. april kl. 13.30: Vi besøger Varde Kaserne
Tirsdag den 24. maj: Eftermiddagstur til Billund Lufthavn
Fredag den 3. juni

- fredag den

10.

juni: &dages tur til Østrig

Tirsdag den 9. august kl. 13.30 spiller vi golf på banen i Hoven
Tirsdag den 6. september: 2-dags tur langs den jyske østkyst
Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00: Efterårsfest i Horne med spisning og dans
Tirsdag den 15. november kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus:
Fhv, forstander for Gråsten Landbrugsskole, Filt Jensen holder foredrag og viser lysbilleder fra Kina rejse.

Tirsdag den 6. december i Grindsted: bowling, julefrokost og pakkespil
NB se annoncer i Ølgod Ugeblad - Alle er velkomne.

9162
9236

lngrid Jacobsen tlf, 7529
Aage schltiter tlf, 7529
Erik Andersen tlf. 7524 6855

Aage Jensen tlf, 7526 0320

søren sørensenxf.Tsz4 4213

MINILEGESTUEN
Minilegestuen holder til oven over børnehaven i legestuens lokaler, Det er et tilbud for
alle børn under skolealderen og deres forældre. Medbring saft, kaffe, brød m.m, Hver
tirsdag kl, 9-12, Vifølger skolens ferieplan,
Kom og vær med,
Karina tlf. 752410æ, Dorthe tlf, 7526 0995 og Ninna tlf. 7526 0605
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GAMLE ELEVER MøDES I BOUNUM SKOLE
Skolefest i Bounum Skole lørdag den 13. august 2005
Bounum Skole blev nedlagt i 1971, men nu bliver der igen mulighed for at komme i skole
i Bounum og mødes med lærere og skolekammerater.

I 2003 blev der holdt skolefest i Horne Skole, En fest som de, der havde gået i Bounum
Skole, ikke måtte deltage i. Mange sagde dengang, at så må vi selv lave en fest, og da

den nye tre-klassede skole i Bounum blev taget i brug i 1905, var det oplagt at benytte
100-året til en fest.
Nogle tidligere elever har i den anledning været samlet, og da ejerne af Bounum Skole,
lna og Arne Hjort Knudsen gæstfrit har tilbudt at åbne skolen for en fesl blev det hurtigl
besluttet.
Bounum skoledistrikt omfattede Bjalderup, Bounum, Malle herunder tidligere Sdr. Malle,
Asp, Dejgård og Lervad.
Udvalget har stort set lokaliseret alle tidligere elever ud fra de nuværende gårde og huse
i skoledistriktet. På mange af gårdene har de'samme familier boet i flere generationer,
Enkelte har dog været vanskelige at finde, det drejer sig isærom børn af fodermesterfamilier, som kun har gået i skolen i en kortere periode, lærere, som kun har været på

skolen en kortere tid, samt vinterlærerinder. Vi håber naturligvis på hjælp, hvis vi har
glemt nogen, så alle kan få en indbydelse. De yngste elever vil til sommer være 40 år,
den ældste 103 år - og hun glæder sig, fortælles der.
Detaljerne omkring festen er endnu ikke aftalt, Alle vil få tilsendt en indbydelse sammen
med en liste over elever og lærere.
Oda Overgård tlf. 7526 0241 ør koordinator for det selvnedsatte udvalg, som desuden
består af Aage Jensen tlf. 7526 0320, Gerda Østergaard Xt.7524 4911, Kurt Pallesen flf,

7514 5743, Frede Hdm tlf. 7526 0103, Asta Vig Sørensen tlf. 7529 8358 og Kurt Vig
Nielsen tlf. 7522 3838.

Efterlysning
I forbindelse med skolefesten er det tanken i samarbejde med Sognearkivet at lave en
lille udstilling af skolebilleder. Ligeledes kunne det være sjovt, hvis vi kunne lave en udstilling med nogle af de gamle lærebøger, en skiffertavle med griffel, en siddepult en
skoletaske m.v.
Hvis nogen skulle have sådanne ting liggende, vilvigerne låne disse.
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BOUNUM SKOLE
Tidligst foregik skoleundervisningen i en lejet skolestue på en gård. Til at forestå undervisningen blev der lejet en skoleholder.
De to første skoler i 'Nord-sognef blev bygget i Øster Bounum (har ligget cirka der, hvor
transformatortårnet senest har stået) og

i Malle (Overby Mallevej 14). Skolen i Øster

Bounum menes at være den første, men det vides ikke præcis, hvornår den er bygget,
Skolen i Malle er bygget i 1870.

I 1883 byggedes en ny hovedskole i Bounum med en skolestue samt lærerbolig, De
ældste årgange blev samlet til undervisning i den nye skole, mens de små poger forsatte
i de to små skoler. Der var for langt for dem at gå til den nye skole.
I 1903 forsynes skolen med et gymnastikhus. Tidligere gik eleverne og læreren til Bjerremose Forsamlingshus for at gøre gymnastik. Således har Marie Sørensen, Asp fortalt.
I 1905 beslutter sognerådet at bygge en ny tre-klasset skole i Bounum. Skolestuen i den
gamle skole ombygges til lærerbolig til andenlæreren. Samtidig med ibrugtagningen af
den nye skole, nedlægges poge-skolen i Øster Bounum, mens poge-skolen i Malle fortsatte helt til sommeren 1924. Vistnok fordi de små fra Sdr, Malle ville få for langt at gå til
skolen i Bounum. I daglig tale blev de 3 klasser i den nye skole kaldt for 'Lilleskolen',
'Mellemskolen' og'Storeskolen'.
I 1906 indrettes sløjdlokale på loftet i den nye skole. Noget som dengang var luksus.

I 1933 bygges en ny gymnastiksal med et skolekøkken i den nordlige ende, Det gamle
gymnastikhus havde længe været utidssvarende.
I 1953/54 blev der opført en ny bygning mellem gymnastiksalen og lærerboligen med nyt
omklædningsrum , baderum, nye toilette samt udvidelse af første-lærer boligen, Samme
år blev der indlagt centralvarme. lndtil da var det læreren, som skulle fyre op i klasseværelserne, Rengøringskonen havde dog gjort forberedelserne og lagt brænde ind,
Sommeren 1959 blev der opført et nyt lerde klasseværelse på østsiden af skolen samt
et nyt cykelskur, Cyklerne kunne ikke være i det gamle cykelskur, hvorfor de også ffldte
godt op i læskuret. Klassebyggeriet var et resultat af, at den særlige ves$yske skoleordning ophørte, En skoleordning som havde betydet, at de 3 ældste årgange (5., 6. og 7,
klasse) kun gik i skole ån formiddag, senere to formiddage om ugen om sommeren. Da

3. og 4. klasse havde skoleti de 2 dage, hvor de ældste gik til skole, kunne førstelæreren klare undervisningen af 5 årgange i sommerhalvåret. Andenlæreren underviste
1, og 2. klasse. 0m vinteren, hvor alle gik iskole, var der således brug for en ekstra
lærer, det er her de såkaldte vinterlærerinder kommer ind i billedet.
Fra 1958 skulle alle gå i skole 6 dage om ugen hele året. Der var nu behov for 4 fastansatte helårslærere.
I 1971 blev Bounum Skole nedlagt, og børnene flyttet til Horne.

Red./Kurt
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JULETRÆSFESTEN 2004

*r/-RS"*F'

lgen blev juletræsfesten i hallen en god aften med ca. 169 børn og 159 voksne besøgene, Ulla Lindvig bød velkommen. Og efter velkomsten var det børnene fra Myretuen, som
sang 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

se at næsten alle deltog i arrangementet om træet, selv de større 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 6 lokale hjælpenisser. Slikposerne blev uddelt til børnene. Der blev sat

en hoppeborg op, men den var i stykker og var ikke forsvarligt nok til at blive brugt, vi
beklager meget og håber på at gøre det bedre næste gang. Diskoteket, som blev leveret
af Discoland, gik i gang til stor glæde for de større børn. Cafeteriet solgte æbleskiver,
gløgg, kaffe og kage som mange benyttede sig af,

Der blev spillet billard og kort ved siden af, Amerikansk lotteri blev også solgt. Endnu
engang sagde 11 lokale ja til at levere llotte gevinster til lotteriet. Vi fik udsolgt i lotteriet
og alle gaver fandt en ejermand. Diskoteket slultede kl, 22.æ, hvorefter Ulla Lindvig
takkede aftenen af.
Der skal lyde en STOR TAK til:
Ulla Lindvig som toastnaster, Myretuen som sang Lucia, 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, Lotte Andersen og Annemarie Hansen, Lone Hvid,
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 16. december 2005.
Juletræsudvalget:
Spejderne (Anna Andersen), Sogneforeningen (Bodil Henneberg), HIF (Lise Jeppesen),
HGU (Henriette Nielsen)

CAFETERIA

@@#sPark
Mødelokaler op
18

til

ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig.
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JULEWEEKEND
Den27. november oprandt dagen, hvor jeg skulle af sted på juleweekend.
Dagen før havde jeg pakket sovepose og alle småting, som man jo skal have med på
sådan en tur. Det havde vores ledere fortalt os.

Vitog med bussen kl.9 og kørte mod Dejbjerg.
Da vi kom derop, skulle vi selv gå fra asfaltvejen gennem hele skoven med alle vore
sager. Det var hårdt for mange, men ikke for mig, for jeg havde min søster Trine med, og
hun hjalp mig,
Da vi havde fundet hytten, skulle vi hejse flag og synge. Bagefler skulle vi finde vore
sovepladser. Der var køjesenge med 3 senge oven på hinanden. Da vi havde hvilet i
vore senge, skulle vi have frokost. Jeg fik pølsemadder,
Efter frokost skulle vi ud at finde julemandens rensdyr. Det var Rudolf, der igen var blevet væk, Kresten sagde, at det var den usynlige snemand, der havde taget den. Vi gik
rundt i skoven og ledte, men fandt den ikke, men vi fandt nogle nøgler, som passede til et
skur, som Rudolf var i påstod Hanne, men vi havde ikke tid til at se den, sagde Hann6.
Bagefter skulle vi lave julepynt af blade, sten og kogler,

Til aflensmad fik vi pasta og kødsovs. Derefter havde vi lejrbå|, hvor der var nogle, der
optrådte, Derefter fik viæbleskiver, hvor der var mandel i.
Mikkel Kobberholm havde fødselsdag, så ham sang vifor, Da vi skulle i seng, fik vi historie af Pernille. Vi faldt sent i søvn.
Om søndagen skulle vi hejse flag og synge.

Efter morgenmad var der oprydning og pakke-sammen-tid. Da det var gjort, lavede vi
juledekoration.
Da vi havde fået frokost legede vi, men midt i legen, blev det bare øv, øv, øv tor der kom
min storebror Rene og mor og far, så skulle vi hjem nu, hvor det var allermest sjov, øv,
Men det har været en god og sjov weekend.

Tak tilvore ledere Martin, Bjørn og Hanne.
P.s. Jeg glæder mig til Pinsen, for der siger min far og mor, at der er sommerlejr. FEDT

Bæverhilsen, Simon Guldager

KRTiN'MIRGADT g .V,{RDE.

Ttn 7t 22 t4 t4
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DRENGENE BLEV KREDSVINDER

Ø@w

HorneiTistrup drenge 2 blev i sæsonen 2004 kredsvinder, efter de iforåret havde spillet
drenge A.

i

I efteråret blev de placeret i drenge 2, hvor de efter en skidt start, hvor de bl.a. tabte til
Nr. Nebel og Blåbjerg, kom godt igen. Her vandt de i den altafgørende kamp mod Blåbjerg på Horne Stadion med 6 - 2, her spillede drengene nok den bedste kamp i sæsonen. De sluttede med 23 points, samme antal som Ansagerlskovlund, men da de var
bedre indbyrdes sluttede de som nr. 1,
De var herefter klar til første kredskamp, som var mod Helle Vest (Næsbjerg, Nordenskov og Grimstrup) på Horne Stadion,
Tribunen var fyldt med tilskuere, og det blev en meget lige kamp på en blæsende bane, I
første halvleg havde Helle Vest vinden i ryggen og kom foran 2 - 0, men Horne/Tistrup

-

1 inden halvleg. I anden halvleg kunne HorneÆistrup ikke udnytte
medvinden, selvom de havde mange chancer. De fik dog reduceret lt 2 -2.
De skulle herefter spilles 2 x 10 minutters omkamp som sluttede uden scoringer.

fik reduceret 2

Kampen skulle herefter afgøres ved straffespark, og først ved det syvende straffespark
blev kampen afgjort til Helle Vests fordel,
Ærgerligt, for drengene var det bedst spillende hold, men trods alt en god sæson med
mange gode oplevelser.
Holdet i den sidste kamp bestod af: Kenneth Hansen, Nicolaj Rud, Jais Myrhøj, Stefan

Knudsen, Patrick Kristensen, Rasmus Thorsen, Jesper Akselsen, Steffen Ditlevsen,
Niclas Gårtner, Mathias Jørgensen, Mads Møller, Mads Bach Mortensen, Kasper Lindvig, Kim Hansen. Træner for holdet Jens Bach Mortensen og Sigurd Møller, holdleder
Gunnar Ditlevsen.

HORNE SKOLE
Uge 2

til

6

selvstyrende uger

vinterferie

Uge 7

uge 12 +

2813

Fra 5/5 til 8/5
Fredag 17. juni

2005

påskeferie
Kr. Himmelfartsferie
sidste skoledag inden sommerferien

På skolebestyrelsens vegne Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen
20
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Alle drengespillere fra afslutningsarrangementet I Horne-Hallen
Jens Bach, Tage Vig, Patrich Christensen, Martin Thomsen, Jais Myrhøj, Kenneth
Hansen, Morten Kristensen, Jesper Axelsen, Sigurd Møller.
Mads Bach, Nichlas Gårtner, Mikkel Bom, Rasmus Thorsen, Mads Møller, Mathias
Jørgensen, Stefan Knudsen, Søren Winther.
Steffen Ditlevsen, Kasper Lindvig, Mikkel Henriksen, Henrik Dinesen, Kim Hansen,
Nicolaj Rud, Jakob Vig, Hans Åge Hansen.

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. TIf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 U I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid orivat:
: TTorsdas kl. 17.00 - 19.00

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo Dl l';;***;;#-å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tll. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HoBNE |DRÆTSFORENING . UDVALG 0G BESTYRELSE 2005
Hovedbes$relsen:

Kasserer

Harck Bjenemosevej35 (T)
Burkarl Hindsigvej29
Anne Vig Nielsen Ølgod'tøj 121

Sekrehr

Niels Åge

Formand

Næstformand

Dona

75264472

Kurt

7526-0469

Fodboldudvalg:
Formand ,stiævner,
dommer 11 og 7 mands (ansvar),

Henrik

Kristensen

Jessen

7526{065

Mallevej 23

75264107

kampfordeler 11og 7 mands(ansvar)
Dommerkontakt og kontingenter Kurt
Hindsigvej
Michael
PR og
Flemming Jørgensen Ndr. Stavkærvej
lndsendelse af kampkort
kursuskontakt
Jørgen Lund PedersenNdr. Stavskærvej
Materialer
Gl. Præstevej
Peter
Trøjer ungdom
Kurt og Michael
Senioruddg:
Flemming, Jørgen, Peter og Henrik
Ungdomsudvalg:
Ame Albertsen
Kampfordelerog dommer 11 mands (praktisk)
(praktisk)
Henning Lindenberg
Kamplordeler og dommer 7 mands

ugeblad

og

Poulsen ØlgcdvE75
29
Burkarl
84
32
93

Jeppesen

Håndholdudvalg:

Madsen

Malene
Rovsingsgade
Bente
Anni
Lene

Formand

11

2100 København

Badmintonftennis:
Anne Mette
Tonny

Jensen

Madsen

Lene

Kristensen

Kjeld
Rene

Petersen
Knudsen

Billatd:
Formand, pensionister

Tumering

Kroket:
Formand

Kristian T.

Kristian
Jes
Grethe

Hansen

Hansen

Jensen
Hansen

22

Ø

7526{469
7526-0120
7526-0040
7526-0266

2481-4972
7526-0456

Thomsen Gl. Landevej 77
Hvolbæk Mallevej4l

Formand

7526-0672

col/ibeke Svendsen

Jacobsen Habrehøjvej 3

Team Nord

75264408

Gunderupvej64

Engkanten

75264340
7526-0330

2A

Adsbølvej 38 Strellev
Skolegade 16

2299-1360

(ø)

Ølgod

Ølgodvej

16
24

Stadionvej

I
114
27
10

Transbølvej
Ølgodvej
Bjenemosevej
Engkanten
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7525-0779
7524'6595

7526-0358
7526-0919

7526-0095
7526-0179

7520-0271
7526-0185

Carsten Søndergaard
Martin Jensen
Bruno Korsgaard
Lise Mogensen
Niels Jensen
Glenn Nielsen

Homelund 71

7526-0824

Bjenemosevej 27

75264271

Højvangen 40

6091-1883

Ringkøbingvej 261
Ringkøbingvej 261

75264478
75264478

Lervadvej 5

7521-0428

Sponsorudvalg:

Aksel Hansen

Porsevej 8

7526-0294

Præmiespiludvalg:

Tage Vig Nielsen

Ølgodvej 121
Bjenemosevej 35 (T)
Gl. LandevejTT

7526-0472

Stausvej 7

75224æ7

Ulla Århus

Porsevej B

75264294

Christian Madsen
lngrid Kristensen
Regnar Hansen

Porsevej 7

7526-0306

Gunderupvej 64

7526-0065

Klokkedoj 16

7526-0301

Leif Sønderskov

Porsevej 11

75264527

Søren Jensen

Bjenemosevej 35 (T)

7526-0472

Gunnar Ditlevsen

Klokkedoj 2

7526-0299

Bakken Strebøl

Gunderupvej 22

7526-0184

Sportsugeudvalg:

Søren Jensen
Erik Thomsen
Birtha Schmidt

ldræt om dagen:

Fanebærere:

Revisorer:

7526-0408
7526-0340

3Nril{ær{i
Med udgivelsen af december-nummeret af Horneposten har vi taget hul på 34.
årgang af bladet.

Trods foreningers og privates stigende brug af lT synes interessen for bladet
uændret.
Man bliver glad, når man ser de mange trofaste annoncører, som år efter år støtter
bladet. Det giver bladudvalget et rygklap med lyst til at fortsætte.
Bladudvalget

Udgave
270
Nr, 271
Nr.

Stof

senest

Lørdag
Lørdag

Bladet udkommer

den 26, februar
den 2.

april

pust

renOr;l

16. marts

20. april

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, 11f.7522-0æ7, birthaschmidt@mail,dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, tlf .7526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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H.l.F. Billard har fået ny sponsor til turneringsholdene. Det er firmaet Horne Murerne, der har givet nye skjorter og bluser.

Dqglt;

o

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

tirs og ons.

fre.

lørdagogsøndag

HORNE,

9.00-1g.00
8.00-17.30
8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

-

Transport i vest
AIt

o
o
o
o

i transport

så er vi bedst!

udføres med:

Tipladsbiler
Fodertankbiler
Kreatur- og Grisetransport
Containere

-

store som små

Leveringsdygtige i:

o

Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld

Ring 7525 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsf irmaet

SV.

AA. JENSENEI
6. 68s2 Bi
Fax752591

17

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER

OS

25

KIRKETIDER

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

kt. 10.30

06.02.2005
13.02.2005

lngen

20,02.2005
27.02.2005

k|.09.00

06.03.2005

kt,09.00

13.03.2005

kt. 10,30

20.03,2005

kt.09.00

kt. 10.30

Palmesøndag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

tlf,7526-4055
tlf.7526-0042
flf.7526-0085
ilf.7526-0556

AKTIVITETSKALENDER

febr.

06.02.2005 Spejderne. Fastelavn og gruppemøde
09.02,2005 Opstartsmøde om udvidelse af Horne-Hallen
23,02,2005 Familie & Fritjd. Virksomhedsbesøg
26.02.27

.02.2005

Hornemesterskaber i badminton

marts 10.03.2005 Koncert i Horne Kirke
15.03.2005 Horne Aftenskole. Afslutning
19.03.2005 Spejderne. Gødningssalg
19.03,2005 Gymnastik - lokalopvisning i Horne

maj
juni

Hallen

30.03.2005 Familie & Fritid. Generalforsamling
13.05.-

16.05.2005 Spejderne. Bæver/ulve sommerlejr
28.05.2005 lndvielse af Horne Park

23
uge 26

uge

Sportsuge

23.06.2005 Spejderne.Sct.Hansaften

juli

Fodboldskole

16.07.24.07

.2005

Spejderne. Korpslejr

28,A7-

26

aug.

31,07.2005 VibbjergCup
13,08.2005 Jubilæum. Bounum Skole

dec.

20.08.2005 Torvedag
16.12.2005 Juletræsfest i Horne-Hallen

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

Tishup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG

w

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

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

Ttf. 75260163

ew

- bilflf.

tl

EION.I\YE
JOHN BOFG HANSEN
HORNE - 6800 vAaDE - TLF:75 26 d) 93

BRUUN

øPIHN'

Storegade 19 . 6862 Tistrup .T'1,75 29 90 92
Tagrenovering
- snedker
Alt I reparation
Nybygninger
Wolb. tilbud
Tømrer

TS

21226801120330163

Tømrer &

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

BtL 4017 4280

BFU'{SGA.' RD . TOBVEGADE I 3
æ7O øLCOO . tLFt 75 241t8 æ

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og
kreaturklippere samt nye knive på lager.
Salg og reparation af cykler
Nye Winther og Gazelle cykler på lager

- fredag kl. 8.00-12.00
Men for at være sikker på, at jeg er
på værkstedet - ring lørst

Åbningstid: mandag

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne
tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

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

sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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