Efter ide af Solveig Bruun, starter vi i dette nummer af Horneposten en ny serie
"Dertil min verden giK'. Serien er en fortsættelse af "Ved mit vindue", som med
succes har kørt i 4 år.
Første bidragyder er Mette Schønning Madsen, datter af Krista og Chr. Madsen,
tidligere Malle, som er lærer på Grønland.
Læs Mettes spændende beretning.
FRA NR. NEBEL TIL HORNE
I år er det 50 år siden Jenny og Svend Aage Tonnesen flyttede til Horne og startede el-instal latørforretnin g.
Svend Aage Tonnesen giver et tidsbillede fra starten af 50'erne, som jo for øjeblikket er aktuel i disse "Krøniken"-tider.
Læs inde ibladet.
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Ring til
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Rål;fåi8,i
Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde

.

Gunnar Ditevsen 7210 9972
Niels Jørn Hansen 7210 9970
Gert

lrlygard Madsen 7210 9971

Telefon 7210 9800

-

Fax 7210 9801

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'
Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Tlf. 7526-0430

Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b
Bilflf. 2368 8950 - 2368 8955
Tlf, 7526 0467 -7526 0520

IIonre

Strømgårds
EL - Service
Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
hvidcvarer m.m.
Døgnvagl på tlf. 7526-007O
Mobiltlf. 27127072

lil

[,iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27' Horne

Stadionvej
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Tømrerm,:

Ing.:

Knud Lurul Hansen' 75260214
Moilen Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvei

11

6870 Ølgod

T[.75 24 12

33

Fax 75 24 10 83
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Horne
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SOGNEMøDE
Foreninger, institutioner, virksomheder og borgere i Horne indbydes hermed alle til sognemøde

onsdag den 31. marts 2004 kt. 19.30 på Horne Kro
Vi føler et behov for, at vi alle mødes og diskuterer og vurderer nutid og fremtid i Horne,
Dette skal ikke betragtes som en egentlig dagsorden for aftenen, da vi meget gerne på
forhånd modtager ønsker fra Jer vedrørende emner I gerne vil have til debat, ligesom det

er muligt i løbet af aftenen at tilpasse programmet.
Foreløbig program:

1.

2.

3.

Velkommen og indledning ved Horne Sogneforening
lndlæg fra Kaj Nielsen, bl.a. data fra kommunen omkring nuværende og fremtidige tal (prognoser)for befolkningen i Horne (antal børn, ilnge, ældre m,m,) .
Fastlæggelse af aftenens program.

Tilorientering:
Vi har snakket om, at det er vigtigt, vi som landsby sikrer at Horne vokser og ikke stagnerer for at vi med sikkerhed kan beholde ex. skole, SFO, kro, børnehave, brugs ow.
Vi havde, ligesom andre også oplever, ikke den store succes med Åben-By arrangementet. Måske kunne vi lave en velkomstpakke til nye husstande, og evt. en'udvidet til nybyggede huse,
lndholdet af velkornstpakken kunne være: gratis/billige rundstykker om søndagen, rabat
på foreningskontingenter, gratis/rabat på håndværksydelser og bilreparationer, nødvendigvis ikke udelukkende betalt af de erhvervsdrivende, men måske med hjælp fra byens
'pengetanke',

GENERALFORSAMLING
Horne ldrætspark aftrolder ordinær generalforsamling

tirsdag den 23. marts k|.19.30 i hallens mødelokale
Dagsorden if. vedtægterne,
Alle ervelkomne.
På gensyn/HlP

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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GENERALFORSAMLING - HORNELUNDS VENNER
Homelunds Venner aftolder ordinær generalforsamling

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

GENERALFORSAMLING FAMILIE & FRITID, HORNE
Tirsdag den 30. marts kl. 19.301 mødelokalet Home Skole
Dagsorden if. vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til lokalforeningbn senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemskort for sæsonen 2004/2005 kan købes denne aflen.
Familie & Fritid/Mona Clausen

GYMNASTTKSÆSoN

2003/04

Så er vi tæt på afslutning af gymnastiksæson

dF\^.+-*

=7z-l

'o"ro"'t(o'

200304.

Sæsonen afsluttes som sædvanlig med gymnastikopvisning i Horne Hallen.
Det er en aften vi alle glæder os til, Nogle har øvet længe på det de vil vise frem og andre skal og vil helst ikke øve for længe.
I år fik vi desværre ikke et hold teenagepiger op at stå, men vi ved allerede nu, at vi har
to ledere klar til den kommende sæson.

Som nævnt i sidste nummer af Horneposten er gæsteholdet i år elevholdet for Brejninggård Efterskole. Holdet består af 120 unge mennesker ialderen 1*17 år, heraf 3fra
Horne sogn, De glæder sig meget til igen at lave opvisning i Horne. Sidst elevholdet var
på besøg var tilvores 100 års jubilæum.

Vi håber, at rigtig mange forældre, bedsteforældre og andre interesserede vilfinde vej til
en rigtig festlig afslutning på gymnastiksæsonen i Horne Hallen.

Der kan som sædvanlig købes kaffe med brød efter opvisningen,
Se program andetsteds i

bladet.

4

HGF,_ene Jensen
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GYMNASTTKOPVISNING I HORNE
Lørdag den 20. marts 2004

HALLEN

k|.19.00

6

?ofl*uU
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Lopperne

Jette & Marinus Poulsen, Camilla Hansen,

&$årige

Conni Poulsen, Dennis Pedersen, Helene Hansen

ForældrelBarn

Dorthe Bejder &Anita Aagaard

Banana Boys

Jan Andersen & Marinus Poulsen

Bhkt.

-

3, kt.

Lene Kristensen, Charlotte Stig, Joan Eis Jeppesen

Superstars
Bhkt.

-

2. kr.
Sandie Eis Jeppesen & Lene Jensen

Totally Spies
3.

-5.

kt.

Horne Bad Boys
4.

-

Jan Andersen & Flemming Knudsen

7. kt.

æf

Motionsdamer- Tistrup

lda Møller

Spændstige mænd -

Niels Kristian Nielsen

Tistrup
Brejninggård Efter-

1r
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Trine Dahl Bisgaard & Jacob Vestergaard

skoles elevhold
Entre:

Voksne 30 kr., børn 15 kr,

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød og der vil være diskotek for børnene
frem til kl, 23.00

PÅGENSYN
HORNE GYMNASTIKFORENING

EItrtrtrEGII3GI

P. Strange-Hansen A/S

Slaclionvej 16, Horne, 6800 Varde, llt. 75 26 02 1 1, foc 75 26 03 96
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10 års

jubilæum

Karsten har været i Brussen
og det vil vi gerne

fejrei

i l0

år

HORNE VINEN

2OO4

ffiW

Onsdag den 7. april2004

-

l0V"

på køb i butikken hele dagen 8-18
(enkelte varer undtaget iht. regler)

Kr. rl.oo -

18.00 hH
ved t{l[ffi

er vi vært

rødvin/sandwich v

Her vil der blive mulighed for at smage
den nye "Horne vin", som er blevet til i et
samarbejde mellem Dagli'Brugsen og

PRODUCE OF CHILE

Cabernet Sauvignon

Støtteforeningen.

Ccntral Vallcy
IMPORTED AND

Hilsen bestyrelsen

cooP DANM^R(

IOTTIID IY
A/S, DK.1620

Generalforsamling
Horne Brugsforening alholder generalforsamling

Tirsdag den 6. april2004 kl. 19 .00 på Horne kro
Dagsorden if. vedtægter.

Æle ervelkommen

[i.i]\w
d,t

Generalforsamlingen starter med en let anretning,
derfor er der tilmelding i Brugsen.

Er det uigtigt nok at der er

en brugs i Horne?

Vi ses til generalforsamlingen / Anni Thomsen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE
Tilforeninger m.fl. i Horne
lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår søndag den 28. marts fra kl. 10.00
Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres til som sædvanlig at bakke op om indsam'
lingen (vi mødes k|.09,30 til orientering og en kop kaffe på Horne Skole)
Hver forening bedes stille med 2-3 indsamlere, så vi kan klare opgaven ifællesskab.
Tilmelding til mig senest fredag den 26. marts på tlf. 7526 0031. Jeg håber, I alle bak-

keroP'

BessieAggeboe

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

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

ud

Klip ud

klip ud

UD I DEN FRISKE LUFT PA GA.BEN
Skal vi følges ad, på Vikingstien, for at se og opleve den dejlige natur der er, følge årstidens forandringer ved bæk, skov og sø.
Den første tirsdag aften i måneden:

april, 4. maj, 1. juni, 6. juli, 3. august og 7. september.
Mødested: Klokkedoj's sportsplads, afgang kl. 18.30
6.

Der er plads til mange så'vel mødf
Husk det rigtige fodtøj og evt. noget drikkeligt,
Hilsen fra to som kan li'ruten.
Birte

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben
STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER
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Vi mangler stadig et par voksne, der har lyst til at give sig i kast med at lave børnegøg-lervogn,

Findes disse ikke indenfor meget nær fremtid, må vi nok erkende, at der ikke bliver qøslervoqn i2004.
To har indtilvidere meldt sig, men det er altså ikke nok.
Ring til undertegnede - tlf. 7526 0469 - inden påske, hvis du har

lyst,

H'F_Teater/Kurt

SA SKER DET
samarbejde med Horne ldrætsforening arrangerer vi:

I

FED FREDAG
iHornehallen
fredag den 28. maj kl. 19.00

-

24.00

Går du i5. kl, eller derover, så kan du for 25 kr.
bl.a. få mulighed for at:
spille hockey - gå på netcafd - et lille besøg hos frisøren - prøve grænser i hallen - spille
pool eller billard - købe alkoholfri drinks - synge karaoke - diskotek

-

eller bare hygge med vennerne.
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen,
der følger flere oplysninger i næste nummer af Horneposten
Ulla og Aksel Hansen, Lisbet og Jørgen Lund Pedersen, Ulla og Thorkil Lindvig

SÆKBÆK KRO
Der har verseret forskellige, modsatrettede forlydender om genopførelse af den nedbrændte Sækbæk Kro,
Kroejer Steffen Hansen oplyser til Horneposten, at byggeriet
gang og at det vil blive genopbygget som kro.

i nærmeste fremtid går

Han viloplyse om byggeriet i næste nummer af Horneposten.
Red/Erling

8
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LOPPEMARKED
Tilstøtte for spejderne i Horne-Tistrup gruppe.

Den første søndag i hver måned afrrolder'LOPPERNE loppemarked på Hindsigvej 29 i
Horne fta kl. 9.00 - 12.00
Vi har'møbler, bøger, nipsgenstande og alt i køkkengrej.
Priserne snakker vi om.

vl

INDSAMLING AF LOPPER
Hvorfor smide noget på lossepladsen andre kan få glæde af
Bertelsen på tlf. 7526 0390 og lad ham kigge på sagerne.

-

nej, ring hellere til Hans

d€l

KANOUDLEJNING

Kontakt Anna Bertelsen på tlf. 7526 0390 for leje af kanoer. Ring i god tid, så er du sikker
på reservering.

Horne-Tistrup gruppen/Foul H. Guldager

FONDEN TrL FORSKøNNELSE AF ITORNE By Oc

SOGN

-P

Ansøgning om benyttelse af fondens afl<ast skal være bestyrelsen i hænde senest den
4. april2004.

Alle kan søge - eneste betingelse er at formålet er til glæde for Horne by og sogn.
Ansøgningen sendes til Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48,

ti|li;

Sogneforening

øSTER I{ERREDS SENIORKLU B
Tirsdag den 23. marts kl. 13.30 iØlgod Kulturhus
Generalforsamling.
Derefter fortæller dyrlæge Jørgen Hilmer om New Zealand og viser lysbilleder,

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

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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DET JYDSKE HAVESELSKAB . HORNEKREDSEN
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 kafie og kage.
Ærangeret af havekredsene i Horne, Tistrup og Ølgod i forening.
17. april kl. 10.00

-

16.00

- Åbne forårshaver

Grethe og Vlly 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.

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

ÆRESMEDLEM AF HORNE IF

w

Magnus Hansen - også kaldet Magnus'Smed' blev på revyaftenen kaldt på scenen af
formanden for HlF.
Anledningen var , at Magnus er blevet udnævnt til æresmedlem i Horne ldrætsforening,

Udnævnelsen begrundede formanden bl.a. i et mangeårigt, uafbrudt medlemskab af
idrætsforeningen, medstifter af Horne Badmintonklub i 1938, sydjysk mesterskab i badminton 1940/41, aktiv indenfor fodbold både som spiller og som medlem af spillerudvalg
samt bidragyder til jubilæumsskriftet.
Med æren fulgte bevis og kort, der giver gratis adgang til HIF's arrangementer samt
gratis kontingent. Magnus, der i øvrigt fejrede sin 81 års fødselsdag på revyaftenen, er
nemlig stadigvæk aktiv badminton- og billardspiller og ivrig tilskuer til øvrige aktiviteter i
foreningen,
TILLYKKE FRA REDAKTIONEN
10
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
Så er endnu en skolefest veloverstået, Kjeld startede med at byde alle de fremmødte
velkommen, derefter var det indskolingen, som sørgede for at vi alle kunne nyde nogle
gode sange, som de alle sang med stor engagement. 5. klasse optrådte med stykket
'Frode og alle de andre rødder'. Det gjorde de godt, og så var der en 'rigtig' hund med i
stykket. Boderne åbnede som sædvanlig efler skuespillet, og der var livlig aktivitet rundt
om i klasserne. Diskoteket var klar da boderne lukkede og der blev danset til skolefesten
sluttede. For de voksne var der mulighed for at købe kaffe og kage, som stod ved borde
ved indgangen til naturteknik. Under kaffen fremlagde formanden årsberetningen, som i
øvrigt kan findes på skolens hjemmeside wvlrrv,horne-skole.dk Skolefesten sluttede kl,
22,30. Fredagen forløb med at rydde op og kl. 12 var detvinterferie.
Der er kommet ny frugtbods-ordning, hvilket betyder, at der ikke mere kan købes hverken knoppers eller mælkesnitter, men derimod diverse frugt, brød og juice, som er hverdagstilbud, Ca. to gange om ugen vil der være mulighed for at købe f.eks. toast og pølsehorn. Hver fredag er der mulighed for at købe pizza-slices - dette bedes dog bestilt, så
der ikke laves mere end der kan sælges, Der indføres kuponsystem, som er betalingen i
frughoden. Kuponer å 50 stk. kan købes på skolens kontor for 100 kr, alle skolens hverdage fra kl. 8,15

-

12. Dog ikke torsdag.

Horne Skole har fået en hjemmeside www.horne-skole.dk
Vi vil stadig opfordre forældre, der kører børn i skole, at de holder på Mælkevejen frem
for at spæne udsigten for cyklisterne på Stadionvej
På bestyrelsens vegne/Henning Lindenberg og Eva Vig

Tistrup

OPffX

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

Tlf.75299093n5299098
202249 40 nM249 40

Biltlf.
C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6ffi2 Tistrup
Trf. 75 291287

Naturgas
Solvarme

Ventihdon
Kloak

.
.
'
.

Blikkenshgerarbejde
Vand
Varme
Sanitet

- indhent uforbindende tilbud
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TRÆN INGSTIDER

NGDOMSFODBOLD 2(l()4
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Tirsdag + Torsdag

Sammen med

Kl.19.00-20.30

senior i HIF oq TB

Mandag +onsdag

Kt.18.30-20.00

Lige uger i Horne
Ulioe uoer iTistruo

Damejunior

(Mandag) + Onsdag

Lrg€ uger

(87/8849)

Kt. 17.30

Drenge (90/91)

Tirsdåg +Torsdag
Kl. 17.30 - 18.45
(Mandag) + torsdag
Kl. 18.30 - 19.30
Thsdag + torsdag

Ynglinge (86187)

Flerejunior (8e89)

Piger (90t91)
Lilleputdrenge
f92l93)
Lilleputpiger (9293)

-

19,00

Mandag +onsdag

Miniputdrenge
(94/95)
Miniputpiger (94/95)

Kt. 17.00 -18.00
(Mandag) + gnsdag
Kt. 17,00
(

-

18.00

i lislrup

Lrge uger

i

listrup

Er startet

Ulige uger iTistrup

Er startet

Lioe uoer i Horne
Lige uger i Horne
Ulioe uoer iTistruo

Er startet

Lige uger iTistrup
Ulige uger i Horne

Mandag2AS
i Horne

Lige uger i Horne
Uliqe uqer i Tistruo

Er startet

Lige uger iTistrup

Er startet

Uliqe uoer i Horne
Lige uger iTistrup
Ulioe uoer i Horne

(Tksdag) + Fredag

Er startet

Ulioe uqer i Horne

-

18,00

Er startet

Ulioe uoer i Horne

lirsoag) + l-redag

Kt, 17.00

Mikrodrenge (97)

18.30

Kt.17,30 -18.45
(Mandag) + Onsdag
Kl. 18.00

Mikrodrenge (96)

-

Er startet

Fredag 24
Tistruo

Lige uger iTistrup

Fredag2l4i

Ulioe uqer i Horne

Tistrup

18.00

Lige uger i Tistrup
Ulioe uoer i Horne

Tistruo

Poder drenge/piger

Fredag

(98 +vnore)

Kt. 17.00 - 18.00

Lige uger iTistrup
Ulioe uoer i Horne

Fredag 2/4
Tistruo

Kt. 17.00

Mikropiger (96/97)

- 18.00

(Tirsdag) + Fredag
Kt. 17.00

-

Fredag2l4i

RESU LTATER INDEFODBOLD
Hold

12

i

Placerino

Point

Hold

Poder 97 oo vnore

5

0

Serie

Mikro 96

6

5

Serie

Placerins

t
t

ES

Point

herrer

5

19

herrer

I

18

Mikro 95

1

18

Serie 2 herrer

8

16

Lilleput

6

14

Serie 2 herrer

6

21

Lilleput

5

7

Veteraner

3

31

Drenoe

3

24

Serie 1 damer

I

45

Junior

o

3

Serie 1 damer

5

16

Ynqlinoe

4

19

Old oirls

I

30
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TURNERINGSPROGRAM

Hermed forårets turneringskampe for serie 3 og serie 5. Der kan forekomrne ændringer,
men der henvises til www.danskfodbold.dk Her kan man også se resultaterne fa kampene og andre hold i Horneffistrup.
Begge hold håber på megen opbakning og støtte, såvelhjemmekampe som udekampe.
I sportsugen spiller serie 3 mod Tistrup i pokalkampen, det er på Horne Stadion tirsdag
den 2. juni kl. 19.30. Horne lF har jo vundet pokalen de sidste 3 gange, hvilket medfører
at Horne har fået den til evig eje,
Serie 3
Dato

Tld

Hiemmehold

tHehold

Lørdao 3. aoril

kt. 13,30

Home lF

Alslev B

Mandao 12. aoril

kl. 18.30

Horne lF

EsbiErq lF 92

Fredao 16. april

kt. 18.30

Horne lF

Lunde B

Lørdao24. aoril

kt. 14.00

Andruo lF

Home lF

Fredaq 30. aoril

kt. 19,00

Horne lF

Næsbiero RUI

Fredao 7. mai

kl. 18.30

Sæddino/G lF

Horne lF

Fredao 14, mai

kt. 19.00

Horne lF

Staruo/Tofteruo lF

Torsdæ 20. mal

kt,11.00

Kvono lF

Horne lF

Fredao 28. mai

kt. 19.00

Tisbuo B

Horne lF

Lørdao 5. iuni

kt. 14.00

Aoerbæk SF

Home lF

f. iuni

kt. 19.00

Horne lF

GHRI/Arre B

Dato

Tid

Hiemmehold

Udehold

Søndao 4, aoril

kt. 13.30

Horne lF

Gårde lF

Torsdaq 8. april

kt. 13.00

FåboroNrenderuo lF

Horne lF

Søndao 18. aoril

kt. 18.45

Horne lF

Ansaoer lF

Søndaq 25, april

kt. 18.30

Nr. Nebel/Bork FK

Horne lF

Lørdao 1. mai

kt. 13.30

Horne lF

Næstiero RUI

Fredæ 7. mai

kt. 19.00

Varde lF

Søndao 16. mai

kt. 19.00

Lunde B

Horne lF

Torsdao 20. mai

kt. 19.00

Horne lF

Tistruo B

Fredao 28. mai

kt. 19.00

Grindsted FIF

Horne lF

Fredao 4. iuni

kl. 19.00

Horne lF

SioÆhorslruo lF

Torsdaq 10. iuni

kl. 19.00

Aoerbæk SF

Horne lF

Fredao

1

Serie 5

1

Horne lF

HIF/Fodboldudvalgel

vAsKE. MANDTKoNE søGEs AF

FoDBOLDHoLD

E S

Har du en vaskemaskine, der kan vaske træningsdragter, spilletrøjer og bukser og du
gerne vil tilbyde din hjælp, så kontakt Kurt Poulsen, tlf. 7526 0672,
Prisen taler vi om.
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HANDBOLDEN RULLER GODT

wÆw

HTH har otte hold med i JHF's turnering, nihold med iDGl's turnering og medejerskab til
seks hold i Team Nord, aldersmæssigt fordelt fa minLmini til old girls. Sæsonen er ved
at gå på hæld, og mange af holdene kan se tilbage på en rigtig god sæson med midterplaceringer til følge. Nogle skulle dog gerne spille lidt videre. Det gælder,både damerne i
jyllandsserien og damerne i serie 2, Sker det, betyder det nemlig, at jyllandsserien er
endt på førstepladsen og skal spille om oprykning til 3. division, da danmarksserien for-

svinder efter denne sæson. Det betyder også, at serie 1 så har klaret frisag, og at serie 2
kan spille om at komme op i serie 1.
Da der kommer mange ynglinge i næste sæson, har de to trænere for jyllandsserien og
serie 1, Ole Nim og Kim Lind, satset hårdt efter jul på at redde holdet i serie 1 for at sikre
en god udfordring til de unge spillere.
Ole Nim har sagt ja til at tage endnu en sæson som seniortræner, og også flere af ungdomstrænerne er klar til en ny tørn, Det er utroligt vigtigt, at såvel tidligere spillere som
forældre ind imellem giver en hjælpende hånd, da der er brug for mange ressourcer
såvel mennesker som penge, for atfå et samarbejde som HTH til atfungere. For et par
år siden måtte vi trække heneholdet, da der ikke var spillere til det. Nu bliver der gjort et

-

nyt forsøg på at stable et henehold på benene, og indtil videre er der optimisme hos
dem, der har påtaget sig opgaven. Jo, der er stadig grøde i HTH, selvom mange spillere
er blevet et år ældre siden sidste

sæson'

HåndbordudvargeuBente Jakobsen

14
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KLUBARRANGEMENT I MESSECENTER HERNING 4. JANUAR 04
HTH blev inviteret af lkasUBording til en Champions Leaugue kamp mod Budocnost
Monet, i Messecenter Herning,

Denne invitation gav vi videre til HTH's pigepuslinge, drenge og piger samt til Team
Nordf/'s junior damer.
Sydbank, Tistrup havde sponsoreret bussen og vi var 46 børn/unge samt 8 voksne, der
glade og forventningsfulde tog af sted.
Turen til Herning gik godt. Vejret var fint. Vi havde solskin og nyfalden sne, og en rigtig
god stemning i bussen.
Vi blev modtaget iden runde hal og blev ført ud til et baglokale, hvor assisterende træner
Tine Kristiansen fortalte om oplægget til kampen, holdopstilling og lidt om Christian Dalmoses fratræden - det var dog svært at høre det hele da alle børn/unge og voksne havde fået udleveret'klapstængef, som blev flittigt brugt. Vi hørte dog, at vi efter kampen
måtte gå ned på banen for at få autografer.

Vi fandt vores siddepladser

-

lige ud for midten af banen

- til højre for os sad

lkasUBording Supporter - så vi var godt tilfredse med vores pladser. Der var en utrolig
god stemning lige fra kampens begyndelse til den endte - lkasUBording vandt med 3022,

Efter kampen løb alle børn/unge ned på banen, men de måtte dog vente ca. 20 min'
inden deres fans viste sig og de fik deres autografer, nogle fik billeder og tro det eller ej,
men 2 af HTH's drenge fik et knus af Line Daugaard det er nok noget, de sent vil

-

glemme.
Så var vi klar til hjemturen. Der var en god stemning i bussen

-

alle hyggede sig og var

glade om end nogle måske var lidt trætte.
Jeg takker alle, der var med på turen for god opbakning under kampen og jeres rigtig
gode opførsel,
HTH Håndbold/Marianne Alnor

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsfrrodukter.

Nordeo

2 l';;r;;r,:;;;#-å

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

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

15

HORNE SOGNEFORENING
Årsberåtning 2003
FasUagte arangementerlgøremål

:

Torvedagen i augus{ - igen en god dag. Mange var mødt op til kaffe og rundstykker og
de lange borde på vejen blev flittigt brugt. Det er rart med både erfarne og uerfarne
handlende. Leif Sønderskov styrede som sædvanligt flot dagens forløb.
En stor tak lilTorvedagsudvalget.

Høstfest en god fest med nyt orkester, dewærre alt for få deltagere, hvilket sikkert
skyldes, at der i 2003 var et par store fester mere end normalt kort før. Der bliver også
høstfest i 2004, hvor vi håber, at vi igen bliver samme antal som normalt.
Opsætning af julepynt

-

vi har i år købt nye kæder for 2.489,60 kr. til træerne ved tor-

vet.

Juletræsfest i hallen med deltagelse af 148 voksne og 198 børn. Varde Garden spillede
på Hornelund i stedet for som normalt at indlede festen, hvilket festdeltagerne, Varde
Garden og Hornelunds beboere alle er glade for,
Tak til Myretuens voksne og børn for Lucla optog, tak til børnehaven for pynt til træet, tak
til toasbnaster Ulla Lindvig og julemanden alias Thorkil Lindvig.

Juleoptog

i byen med Varde

Garden samt uddeling af slikposer til børnene, en fast

tradition som altid trækker mange folk.

Græsslåning af grønne områder (Tivoli Plads, ved Klokkedoj samt Knuds Plads). Jes
Jensen har overtaget sædet i sogneforeningens traktor. I 2003 blev græsset holdt pænt
og rigtigt.

Snerydning og grusning af fortove/områder tilhørende byens borgere, virksomheder og
kommune har næsten fuld tilslutning.
Til information kan det endnu engang nævnes at vi gruser og fejer sne når, og kun nå1
vi får besked fra Varde Kommunes varslings$eneste. Vi mener, at dette er den bedste
metode, da vi ikke føler, det er rimeligt at pålægge anwaret herfor til ån eller flere i Horne, Vi vil i 2004 vurdere hvorledes og om vi skal fortsætte med dette.

Andet
Fonden

til forskønnelse af Horne by og sogn har i

200212003 givet

et aftast på

76,139 kr., hvilket er lavere end normalt og skyldtes at kapitalen er omlagt til Andelskas-
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sens Bankinvest, som udlodder med andet interval, således at 2@32@4 bliver tilwarende slørre.
Afkastet er anvendt som følger:
Horne Jagtforening (udsætning af
Afdrag lån, Horne
Horne Sogneforening (græsslåning

Park

fasaner)

m.m,)

1.500 kr.

44.189

kr.

,

30.450 kr.

Antallet af medlemmer pr. 31.12.2003 er 390, et antal som liggermeget stabilt
Horne Park er nu færdig etableret og i skrivende stund er søerne endelig blevet tyldt op.
Vi starter snarest en navnekonkurrenee i Horneposten og forventer at holde en lille indvielsesfest til august.
Vi eftersøger en stor sten, hvorpå parkens navn og etableringsår kan skrivos. Skulle der
være nogen i Horne sogn, som har en sådan liggende hører vi gerne ffa jer.
Tak til alle dem som hjalp ved den manuelle rengøring 3 gange i løbet af sommeren.

Genbrugsplads: Pr. 1. juni overtog vi driften/opsynet med genbrugspladsen. Viændrede og udvidede åbningstiderne til tirsdage samt 1. lørdag i hver måned. Det er vores
opfattelse at alt her fungerer fint. De steder man skal aflevere haveaffald, jord og brokker
er ikke låst og derfor altid åbent. Dette vil fortsætte, men kun hvis vi alle holder justits og
der ikke gentagne gange smides affald, som ikke hører hjemme her.
Bag garagen ligger der en bunke kompost, som alle er velkomne til at tage fra. Komposten har kommunen med ud, når de aftrenter haveaffaldet.

Flagning ved indfaldsvefene: Torvedagsudvalget sponserede i 2003 12 flagstænger
med flag og vimpler. Foreløbigt er det planen at stængerne skal stå fa ca. april til ca.
november. Alle foreninger og institutioner som ønsker flagning kan henvende sig til Kjeld
Petersen, Stundsig Gl. Skole (man hejser og sænker selv)
Planlagte tiltag for 2004
lndvie og navngive Horne Park
Aftolde sognemøde med Hornes foreninger, virksomheder og alle andre med interesse
herfor til marts.
På bestyrelsens vegne/Gert Lynge Christensen

eå vatg til bestyrelsen var Bodil Henneberg og Khsten sørsnsen. Begge modtog og blev
genvalgt.
Bestyrelsen består af Gert Lynge christensen, Kjeld Petersen, Bodil Henneberg, Viggo
Dinesen, Bent Knudsen, Svend Hjørngård og Kirsten Sørensen,
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Et øiebliksbillede fra en "gammel" Horne-borger, Mette Schiinning Madsen, datter
af Krista og Ghr. Madsen, Home (tidligere Malle)

DERTIL MIN VERDEN GIK...

En hilsen fra Østgrønland er mit bidrag til samlingen
af øjebliksbilleder fra'gamle Horne-borgere'. En vilje

til at se en bid af den store verden, et ønske om at
konfronteres med en anderledes og fascinerende
kultur og opleve en fantastisk natur samt to ledige
jobs som lærere på folkeskolen iTasiilaq bragte mig i
august 2003 hertil sammen med min kæreste Mikkel.
Mødet med skolen og bømene
Skolen er vi kommet godt i gang med. Eleverne err som elever nu engang er, Jo ældre
de bliver, jo større bliver hængerøven i bukserne og antallet af SMS'er på telefonen
stiger mod tinderne. Det sproglige er en stor udfordring, og det er hårdt arbejde at få alle
med. Som praktisk redskab lærer man dog hurtigt et par af de vigtigste grønlandske ord
samt at forenkle sit sprog. Ret underholdende er det, at de fleste grønlændere ikke forstår ironi (lidt ligesom sjællændere.,.). Derudover skaber det total forvirring, hvis man
bruger benægtelser i spørgsmå|. F.eks.: 'Har I ikke lavet lektier?"Jo', siger eleverne så,
for det har de nemlig ikke!
Generelt er arbejdet i skolen meget anderledes end det, vi vai vant til i Danmark. Udover
den sproglige barriere, må jeg sige, at frustrationerne også har en noget anden karakter
end i mit arbejde i Danmark. Der er så mange børn med bekymringer, som børn ikke bør
have, og som lærer står man ofle med en følelse af afmagt. Hvordan skal man dog hjælpe dem? Det er ikke ualmindeligt med børn med alkoholskader, familiemedlemmer, der
har begået selvmord eller mord. Det er desværre også hverdagen iTasiilaq.

Atvære hundeslædeejer
Udover arbejdet i skolen fflder vores hunde meget i hverdagein, Vi er pt. ejere af 9 voksne slædehunde og 4 søde og tykke, men ikke særligt velopdragne hundehvalpe. Alle
skal de passes, plejes, fodres og nusses,
Vores debut som hundeslædekuske var i starten af december måned. Planen var at
starte stille op med en tur med fire hunde, men efter modne overvejelser valgte vi at køre
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med tre (læs: kæmpe slagsmål mellem 2 hunde om førerhundestatus!) Turen blev nu
god, og'vi har siden hafl mange dejlige ture med hundene. Små udpluk fa vores slædedagbog:

Fin fur til sø 168. Dog har vues hunde alvorlige problemer ned at lægge sig og holde
gde til at give pote.'
'Det var Møffes første fur, hvor han blev revet omkuld og brugt som sne-anker, da han

pause. Til gengæld er de

forsø$e at skide i højfaft.'
'Hundene trak gdt, pausen gik rtmefi$. Alternativ rute hjem, Lars 8o lavede I neter
drop og pådrog sig hjernerystelse.'
Ja, det er både spændende og dejligt at være hundeslædeejer, og kilometertælleren på
Mikkels fine selvbyggede slæde har nu rundet de 600 km.

At leve i Tasiilaq
Der er besejling fra Danmark fra sidst ijuni til midt i oktober. Uden for denne periode
hentes fiske varer ind fra lsland med fly og helikopter - når vejret tillader det. Logistikken lægger en naturlig begrænsning på vareudvalget. Frisk mælk lindes f,eks. ikke og
frisk frugt og grønt er voldsomt dyrt, Andre varer kan på nuværende tidspunkt kun købes
for gamle. De bliver udstyret med små hvide mærkater med grønlandsk tekst. 'Denne

vare sælges under dispensation fra fødevaremyndighederne'eller i en anden oversættelse: 'Hvis denne vare ser mærkelig ud eller smager dårligt, så kan butikken eller fødevaremyndighederne ikke drages til ansvar,.. Køb den bare -den er kun lrdf for gammell!'
Klimaet og kuldegraderne er noget andet, vi har vænnet os til, men det har faktisk ikke
været så wært. $10 kuldegrader er det mest behagelige, for kommer man ned på de
12-15 kuldegrader begynder snottet næsten at fyse, og det er ikke så rart.
Et stort plus ved at bo her, er roen og stilheden. Af og til undrer jeg mig over, hvordan vi

kunne trives i den stressede hverdag i Danmark. Jeg håber, at Mikkel og jeg, når vivælger at vende næsen hjem til Danmark igen, formår at tage noget af dette med os hjem.
Facts om Tasiilaq
Tasiilaq, tidligere kaldet Ammassalik, er østkystens hovedby, Byen huser Ammassalik
Kommunes forvaltning. Tasiilaq har ca, 2.000 indbyggere, og resten af kommunens ca,
3.000 indbyggere €r fordelt på fem bygder, Kommunens samlede areal andrager
250.000 m2, hvilket er 5 gange Danmarks størrelse,
Ammassalik-området ligger lige syd for polarcirkelen. Det er. det sydligste sted i Grønland, hvor man kan køre hundeslæde. Normalt er dette muligt fra januar tiljuni. Såvel
klimatiske som logistiske forhold styres i høj grad af storisen, som i løbet af vinteren
driver ned langs grønlands kyst fra polarhavet.
Mette Schdnning Madsen
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IEN "KRøNIKE.TID"
Atsvend AagTonnesen
FRA NR. NEBEL NL HORNE.
Efter at have drevet el-installatørforretning i Nr. Nebel et par år, i kompagniskab med
Bent Stenberg, blev det aktuelt for Jenny og mig samt Elin, som på det tidspunktvar 1 år

og 4 mdr., at finde et nyt sted at bo og skabe muligheder for at eksistere, - fortsat med
overbevisning om, at en el-forretning var vort ønske (eller i hvert fald mit).

Vi så på fonetninger i Hoven og i Skærbæk, - vi talte med min gamle farbror Tonnes,
som i mange år var bygmester i Bramming, om at starte en forretning op fra bunden i
Bramming,- kommentaren hertil var: er do tovlig - vi har elekkikere nok - så den ide blev
droppet.
I mellemtiden havde P, N, Norup hørt at vi søgte og en dag blev vi kontaktet af Norup
med et tilbud om at vi kunne købe el-installationsdelen af ham, idet han selv ville fortsætte med

WS.

Da jeg havde den mere eller mindre skøre opfattelse, at Horne sogn var et godt arbejdsområde, og det, at vi var ved at være træt af at søge, satte nok tingene på plads, Horne
blev 'stedet' med overtagelse den 1. april 1954 af: forretning, et mindre hus bag ved det
der nu er strangko, en gammel varevogn, lidt værktøj, et varelager, dsr var til at overse
samt goodwill

-

samlet pris 47.500 kr.

Der var ved overtagelsen ansat tre svende, Erling Kristoffersen, Hans Jensen og Thomas Thomsen samt to lærlinge Jens E. Jensen og William Pallesen.
Huset, som vi skulle overtage, havde $ent som tjenestebolig for en bogholder ansat hos
Norup og som pensionat og logi for de to af svendene samt de to lærlinge, og da vi flyttede ind kom de fortsat til at bo og spise hos os.

opstarten var at få indrettet lidt værksted og lager i to garager, som jeg havde lejet af
Norup og at få boligen sat lidt i stand. Thomas fik til opgave at f,erne en mur mellem to
små stuer, jeg bad ham gøre det lidt forsigtigt, ikke tabe mursten på gulvene, som var ret
pæne pitch-pine trægulve, men da jeg dagen efler kiggede ind konstaterede jeg, at det
foregik for fuld kraft og med forhammer.

Til mit spørgsmål om det var, hvad han forstod ved forsigtighed, svarede Thomas: 'det
ka' sgu et' betale sig, der ska' jo tæpper på alligevel.'Thomas var altid god for en frisk
bemærkning og det var jo nok en rigtig betragtning. Resten af arbejdsstyrken fik tiden til
at gå med at indrette lageret m.v.
Vi troede at have overtaget en forretning med god gang i, meå det var meget begrænset
hvad der var at lave, en del kunder var forsvundet i de senere år af Norup's tid og den
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omstændighed at installationerne, som tidligere blev forsynet fta Horne elektricitetwærk
var renoveret i forbindelse med overgangen til vekselstrøm, var en medvirkende årsag.
Hans Jensen forlod os derfor efter kort tid og kom til Grindsted, hvor han dewærre kom
ulykkelig af dage i forbindelse med et arbeide i en jernmas! også Thomas holdt efter en
kort periode, jeg tror han tog ud at sejle en overgang, men efterfølgende læste han til
lnstallatør og etablerede forretning i Næsbjerg.
Boligmæssigt var det ikke den store herlighed vi flyttede ind i. Lokalerne trængte til maling og tapet, så Jenny og jeg startede op med et forsøg på at tapetsere værelserne
ovenpå, lofterne skulle også have nyt tapet, men her slap evner og tålmodighed op og vi
blev hurtig enige om, at skulle vort ægteskab have en chance for at holde, var det ikke
tapetsering vi skulle beskæftige os med, så der blev sendt bud efter maler Jessen og der
faldt atter ro over gemytterne. - I køkkenet var placeret en kombination af komfur og
centralvarmekedel for brændsel. Funktionen var sådan set god nok, men wineriet med
brændsel og aske kunne vi godt undvære. - Brændslet hentede vi i udhuset, hvor der

også var en baggang med gruekedel samt et andet lille rum. På det tidspunkt foregik
storvasken med kogning af tøjet i gruekedlen efterfulgt af gnubning på vaskebræt, det
varede dog ikke længe før vaskemaskine med vrider kom til,
I et værelse på ca. 3 x 4 m, i umiddelbar forbindelse med indgangen i huset fik vi etable-

ret en sammenblanding af kontor, radioværksted og lysekroneudstilling., Her tog vi udfordringen med reparation og salg af radioer op, noget sory jeg også tidligere havde
beskæftiget mig med og som også Stoffer (Kristoffersen) havde forstand på.
Det var lidt generelt om bolig og forhold, jeg vil nu efter erindring fortælle lidt om, hvad
der var af handlende og andet erhverv i Horne sogn i 1954 og hvilken udvikling der efter-

i årerne op til nu, indflettet i en beskrivelse af hvordan tilværelsen og
udviklingen, i den forretning vi overtog, har formet sig.
Horne by var velforsynet med dagligvarebutikker og serviceerhverv - der var købmand,

følgende er sket

brugsforening, bager, slagter, tatol, kiosk, barber, damefrisører syerske, skrædder, skomager, manufaktur, to smede, to tømrervirksomheder, mejeri, foderstof, to eller tre
vognmandsforretninger, el-installatør og WS-installatør, Derudover var der købmand i
Stundsig, i Bjerremose indkøbsforening, slagter, smed og kørelærer og iAsp havde man
brugsforening, foderstof, mejeri og vognmand.
Der var skoler i Horne, Stundsig og Bounum.
Landbrugene var familiebrug, kone, mand samt børn og derudover en del steder en
tjenestepige, een eller to karle og en dreng, jeg har ikke noget tal på antallet af landbrug,
men Horne sogn havde ca.1450 -1500 indbyggere, Der var således mange unge mennesker på landet og som en naturlig følge deraf også gode aktiviteter indenfor sport og
fornøjeligt

samvær'
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Et billede fra
Tonnesen

fra huset på Fabriksvej 3, hvor El-installatør Sv. Aage
værelse havde både kontor, reparationsværksted samtidig med

1954

i et tille

at der hang lamper

til

salg ned fra loftel

Det var tiden, hvor man arbejdede, boede og handlede i det lokale og havde et meget
udpræget tilhørsforhold til det lokale. Jeg har for øvrigt en lille, lidt speciel oplevelse i
samme forbindelse. I efteråret 54 var mine gummistøvler, som jeg brugte, når der skulle
arbejdes på luftledning blevet utætte, derfor havde jeg brug for at få et par nye, så den
dag gik jeg ned til Rasmus skomager, som forhandlede Tretårn gummistøvler og sagde,
at jeg gerne ville købe et par nr, 43. Rasmus kiggede lidt på mig og sagde: Det kan du
ikke, du er ikke herfra, så det blev ikke den dag, jeg fik nye støvler.
I øvrigt var det ikke fremmed at komme til Horne, idet mine bedsteforældre, en moster og
hendes søn i mine drengeår boede i det lille hus lige nord for smed Thomsen, min bedstemor var fra Aasted og min bedstefar stammede fra Hallum. Efter hvad jeg har fået

fortalt overtog de efter deres bryllup min bedstefars fødegård. Efter sigende var min
bedstefar en alsidig mand, kunne lidt af hvert, var klog på dyr og deres sygdom, kunne
trække tænder ud (jeg har set instrumentet der blev anvendt, et hæhåndtag forsynet
med en krog - min morbror i København havde gemt det, jeg fik desværre ikke fat i det i
tide) Efter udtrækning fik offeret en snaps til at tage den værste pine, - Endvidere var min
bedstefar også spillemand - der var således tit bud efter ham og jeg går ud fra at alle
disse gøremål var medvirkende til, at de måtte forlade gården for at flytte til et mindre
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brug i Sdr. Malle, senere til en lille ejendom i V, Bjerremose for til sidst at flytte til Horne i
huset, Som de lod opføre og boede i i mange år. - Min bedstemor gjorde rent i skolen,
der var på den tid ikke varmt vand i skolen, så hun varmede vandet hjemme i gruekedlen
og bar det i spande over vejen til skolen. Min moster havde en lille butik i den ene ende
af huset med trikotage, garn, sytråd m. v. samt slik af forskellig art, så det var her skolebørnene hentede bolcher, flødeboller og hvad der ellers var småpenge lil.
Jeg vil tro, at huset blev opført omkring 1910 -1915, min bedstefar døde i 1929, bedstemor i 1939 og min moster flyttede efterfølgende til København, hvor sønnen Richard var
ansat hos To-R radiofabrik. De er alle tre begravet på Horne kirkegård i familiegravstedet, som nu også rummer mine forældre og hvor også Jenny er begravet.
Jeg kan lige nævne, at min mor i de første skoleår gik i den gamle skole i Malle, indtil hun
som 10-årig kom om til en ældre søster, som var gift med strandfogeden i Houstrup. Der
var ikke råd til at hun kunne blive hjemme.
Men tilbage til at vi ikke kom til Horne som fremmede. Som dreng var jeg kommet meget
tit til Horne og mange havde jo kendt min familie. Pudsigt nok kom gartner Aage Thomsen en dag og spurgte Jenny om hun var klar over, at hun godt nok lidt fernt var i familie
med flere i sognet, Jenny's mor var født Schmidt og havde nogen relation til Schmidterne i Bjerremose. Det var således ikke så vanskeligt at få noget at snakke om og dermed

i kontakt med de fremtidige

kunder og det var nok også medvirkende til, at vi
hurtigt blev accepterede og kom med i den 'komsammen ', som der er i et samfund som
komme
Horne.

Vi var ikke særlig stolte af situationen i de første måneder, det var meget begrænset
hvad der kom ind af ordrer, heldigvis skulle vi færdiggøre et stykke licitationsarbejde på
Varde kaserne, et arbejde som Norup havde i gang, efter afrale til nettopris, dog med en
mindre andel af et eventuelt overskud. Herudover havde vi også mindre opgaver i Nymindegablejren, (eg kan lige indskyde, at Forwarets Bygningstjeneste og Nymindegablejren gennem alle årerne, helt til hvor både jeg og Niels Ølgaard stoppede i firmaet
blev og var en stor og meget god kunde, hvilket jeg retfærdigvis nok vil give Niels en stor
del af æren for).
Omkring 1. august begyndte det ligesom at lysne, Der kom lidt mere gang i hjulene, så
humøret steg et par grader. - Luftledningsarbejde var en væsentlig del i det daglige og
der kom også andre opgaver. Jeg husker, at jeg personligt lavede installationerne i det
første beboelseshus vi fik i ordrebogen, det var for Hans Gjerluf Hansen i Frisvad, som
på det tidspunkt overlod gården til svigersønnen, Chr, Nielsen, den senere borgmester i
Varde. Huset var med fuld kælder og et par værelser på loft, prisen for hele den samlede
installation: 2358,00 kr, og dengang var der ingen oms eller moms - man skulle ikke give
tilbud, man betalte blot regningen, når opgaven var afleveret.
Fortsættes .......
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min gamle kassebog kan jeg se at have købt den første vaskemaskine, en 'Der-

by' ijuli 1954. Jeg tror nok, at det var til eget brug. En ung mand fta skjern - J.Bucholt
Hansen stod for salget og kørte selv rundt, også til private kunder, Jeg mener, at han
også, sammen med en bror, stod for fabrikationen.
Et par år senere kom de også frem med et flernsyn, 'Derby'. Hvor det brev ravet, ved jeg

ikke, men de skabte sig et rimeligt stort lirma, som fik hjemsted i Herning og havde hovedforhandling af anerkendte mærker indenfor radio/tv.
Det er vel i 1952-5&54 det begynder at gå rigtig stærkt med hensyn til udviklingen af
elektriske hjælpemidler og det er vel også tiden, hvor et opwing i økonomien startede og

gav den danske befolkning mulighed for at købe det, som tidligere blev betragtet som
luksus.

I september 54 solgte jeg det første køleskab efter min overfagelse af forretningen, jeg
mener det var et Atlas med en rundbuet top. pris 1,300 kr. - det var til barber Back. Når
man prøver at drage sammenligning med en udfaktureret timepris for en elektriker på
5,60 kr., synes vi nok i dag, at det forekommer helt usandsynligt, , samme pris for et
køleskab som for 232 elektrikertimer.
Europa var og er vel også i dag bag efter udviklingen i USA og jeg genkender episoderne som vises i W serien ' Krøniken ' netop nu. Der sker mange ting i de efterfølgende
år, det viljeg tage op senere,

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
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HORNE PENSIONISTFORENING
Referat fra generalforsamling på Hornelund den 16. februar 2004

Ordstyrer Hans Peter Madsen.
Formand Johanne Hansen orienterede bl.a. om foreningens aktiviteter det forløbne år:
mandags bowling, 2 udflugter, mandagsmøderne
som vi har den glæde at have fin
tilslutning til- mange tak for del
Kasserer Gunnar Lauridsen gjorde rede for udgifter, indtægter og kassebeholdning.

-

Valg af bestyrelse: fratrådt er Harry Pedersen, nyvalgt Hans Peter Madsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Johanne Hansen

Formand:

Næstformand: Anna Uhre Schmidt

Kasserer:
Sekretær:
Annoncør:

Gunnar Lauridsen
Hans Peter Madsen
Dagny Henneberg

Suppleanter: lnga Vesterbye og Karen Marie Lauersen
Vi takker Harry Pedersen for godt samarbejde og byder Hans Peter Madsen velkommen,
På bestyrelsens vegne/Dagny Henneberg
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Hyggemusik til festen
Klaver & harmonlka
Conny Leerbeck
7526 0636
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HORNE MESTERSKABERNE I BADMINTON 2OO4
(P lacei n g

n æv nt i p

- RESULTATER

are ntes)

Ul1 drenge: Rene Guldager (2)
og Nicolaj Christensen (1)

Ul3 drenge: Kasper Lindvig (2),
Rasmus Lund Pedersen (1) og
Patrick Christensen (3)

Ul5 piger: Anne Holm (2), Helte
Brynningsen (1) og
Sarah Lindenberg (3)

Ul5 drenge: Mads Møller (1)
og Peter Friis Hauge (2)

U17 herrer: NicolaiPedersen (1)

Senior dame double:
Anita Nielsen/Dora Harck (1)

og U19 herrer: Dennis Hansen (1)

Ul5 drenge: Anders Gutdager (3)
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Hornemesterskaberne blev i år sponseret af Sdr. Malle Maskinstation
mange tak for det. På billedet ses
Kristian Gram, Thomas Brinkog
Christian Juelsen

-

Senior herre double:
Kristian Straarup/Rasmus Nielsen (1)

MortenlMartin (1) Henrik/Glenn (2)

Kirsten Nielsen (1), Anne Mette Jensen/
Mads Jochumsen (2)

Årets ungdomsspiller:

0ld motion:
Christian Nielsen/Verner Hansen (1),
Keld Jochumsen/Bent Jochumsen (2)
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KIRKETIDER

Søndag 21.03.2ffi4
Søndag 28.03.2004
Søndag 04.04.2004
Torsdag 08.04.2004

k|.10.æ
lngen

k|.10.æ

k1.09.00

Søndag
Mandag
Søndag
Sognepræst

FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig

Kirke

3X?l

Langftedag
Påskedag
2. Påskedag

flil

Lars Bom

Horne

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,
Horne
Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20,

ffi

Skærtorsdag

09.04.2004 k|.10.30
11.04.2004 k1.09.00
12.04,2004 kl. 10,30
18.04.2004 k1.09.00

Fredag

Horne

t|f.7526-4055
t|f.7526-0042
Uf.7526-0085
tlf. 7526-0031

{*tr{I

Udgave

Stof senest

Bladetudkommer

Nr.264

Lørdag den 10. april
Lørdag den 8. maj

23.-24.april

Nr,265

21.-22.naj

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld

Privat:

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

Thorstrupvcj 132, 6800 Varde, tlf. 75 26

U l0

Kontortid Nr.Ncbel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontorlid Hornc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontorlid prival: Tordag kl. 17.00 - f9.00
Skattemæssig rådgivning

'

Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,6e0O V.rde . Tclefon 75 26

BRUUN

røPif,*,

Storegade 19 . 6862 Tistrup . T]f. 75 29 90 92
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AKTMITETSKALENDER
20.03,2004

Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning
Hornelunds Venner. Generalforsamling
Horne ldrætspark. Generalforsamling
Familie & Fritid. Generalforsamling
Sognemøde på Horne Kro

21.03.2004
23.03.2004
30.03.2004
31.03.2004
01.04.2004
04.04.2004

april

Forældredag i Horne Skole
Spejdernes loppemarked
Brugsen. Generalforsamling
Spejdernes loppemarked

06.04.2004
02.05.2004

maJ

05,05.2004

Forældredag i Horne Skole
Fed fredag i Hornehallen
Sportsuge

28.05.2004
uge 23

JUnt

03.06.2004

Forældredag i Horne Skole
Udfl ugt - Menighedsrådet
Forældredag i Horne Skole

09.06.2004
18.06.2004
22,07.-

juli

aug,

25,07.2004
uge27

Vildbjerg Fodbold Cup 2004
Fodboldskole iTistrup

25,08,2004

Myretuen, Forældremøde
Sommerfest i Regnbuen
Orienteringsmøde - Menighedsrådsudvalget

27.08.2004
sept.

01.09.2004

sept.

06.09.2004

sept.

16,09.2004

okt.

05.10.2004

nov,

03,11.2004

dec.

02.12.2004

17j22004

Forældredag i Horne Skole
Generalforsamling i Regnbuen
Forældredag i Horne Skole
Forældredag i Horne Skole
Forældredag i Horne Skole
Juletræsfest i Horne Hallen

GAFETERI
ldræts Park
#*
V Rå#b

w

Mødelokaler op

til
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ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig.

Øgodvei 33. Home. 6800 Vorde

- Bounum
SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

W

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

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

ZETOR

Bil

40 28 33 93

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

Ttf. 75260163

effi

- biltlf.

tl

21226801120330163

EION.NE
JOHN BORG HA''ISEN
HORilE - 6800 YAnOE - TLF: 75 26 {D 93

Vognmand

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

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udføres.

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

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

Åbningstider:

kl. 8.00

-

12,00

lørdag lukket

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

Tlf.7526 0102

Mekaniker

Anders KJensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udfØres
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