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GYMNASTIKSÆSON 2OO4/05

Endnu en sæson er næsten overstået og vi nærmer os afslutningen,

Som sædvanlig vil en del af holdene gerne lave gymnastikopvisning i Horne Hallen, så

publikum kan se, hvad de har arbejdet med og hvor dygtige de er blevet.

Det er en aften vi alle, både gymnaster, ledere og forældre ser frem til, for det er lidt

sjovere at skulle lave opvisning for publikum i stedet for ribberne i gymnastiksalen,

Som I kan se i programmet andetsteds i bladet, så har vi igen et hold teenagepiger og

det er som tidligere i samarbejde med Sigffhorstrup og MejlsOrten-Tinghøj. Det er godt

for de mindre foreninger, at man kan få sådan et samarbejde til atfungere.

Gæsteholdet i år bliver Juniortræningsholdet fta område 4, som dækker Varde, Blåbjerg

og Blåvandshuk kommuner. Holdet består af 80 unge gymnaster i alderen 13 til 18 år,

som er vilde med at lavs gymnastik, men de er ikke udtaget, De træner 2% time hver

mandag i Oksbø|. Vi har 3 piger fra Horne med på holdet og det er Christina Vig Jessen,

Sjanni Andersen og Camilla Hansen, og de glæder sig meget til sammen med holdet at

vise deres fine opvisning i Horne,

Vi håber, at rigtig mange forældre, bedsteforældre og andre interesserede vilvære med

til en rigtig festlig afslutning på gymnastiksæsonen i Horne Hallen,

Der kan som sædvanlig købes kaffe med brød efter opvisningen.

HGFfl-ene Jensen

INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE
Tilforeninger m.fl. i Horne

lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår søndag den 3. aprilfra kl. 10.00

Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres til som sædvanlig at bakke op om indsam-

lingen (vi mødes kl. 09.30 til orientering og en kop kaffe på Horne Skole)

Tilmelding til mig senest fredag den 1 . april på tlf. ?526 0031.

Bessie Aggeboe
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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag den 19. marts 2005 kl. 19.00

Lopperne
4-5 årige

Forældre/barn

Wildbasser
Bhkl. -2, kl. drenge

Bl. springhold
3,- 7, kl.

Superstars
Bhkl. - 2. kl. piger

Pigerne fra Angora
3, - 5. kl. piger

Teenagepiger
6. kl. & opefter

Motionsdamer - Tistrup Kirsten Christensen

Spændstige - Tistrup Niels Kristian Nielsen

mænd

Jette & Marinus Poulsen, Camilla Hansen,

Conni Poulsen, Dennis Pedersen,

Katrine Schmidt & Christina Vig Jessen

Dorthe Bejder & Anita Aagaard

Conni Poulsen, Dennis Pedersen, Marinus Poulsen

Carsten Søndergaard, Brian S. Hansen,

Jan Andersen

Lene Kristensen, Charlotte Stig,

Helene Hansen

Sjanni Andersen, Joan Eis Jeppesen

Trine Gram & Majbirtt Sørensen

e/T rÆryw,(S)-(i\i\
Juniortræningsholdet Maja Larsen, Lisbeth Htlbschmann, Frederik Vind

fra område 4

Entre:

Dennis Hestbech & Nicolai Jørgensen

Voksne 30 kr. - børn 15 kr,

Efter opvisningen kan der købes kaffe med brød, og der vilvære diskotek for

børnene frem til kl. 23.00.

PA GENSYN

HORNE GYMNASTIKFORENING
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HORNE AFTENSKOLE

Afslutning og udstilling af aftenskolens aktiviteter i sæson 2004-2005

tirsdag den 15. marts kl. 19.30 på Horne Kro

Underholdning at 12 personer, som vil spille vals, march, dansemusik og musik som vi
kan synge med på.

Udstillingen er åben fa 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/Dagmar Kristiansen

GENERALFORSAMLING FAMILIE & FRITID, HORNE

onsdag den 30. marts 2005 kl. 19.30 i skolekøkkenet

Dagsorden if. vedtægterne.

Medlemskort for sæsonen 2005/2006 kan købes denne aften.

Familie & Fritid

sA ER DER tcEN cøGLERvocN 
@W

Alle interesserede børn fra2. - 7. klasse inviteres til opstart af børnegøglervogn.
Børnegøglervogn er børneteater, som skal opføres ijuni måned.
Tid og sted

tirsdag den 5. april kl. 15.30 - 17.00 i hallen

Vi glæder os til at se en masse friske'børnegøglere'
Med venlig hilsen

Jakob Mortensen, Rasmus Guldager, Trine Thomsen og Mette Thøstesen
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10 ARS FøDSELSDAG ISA,\OFONI

- NU ER DER ENDELIG NOGTT OM SNAKKEN...

SA KÆRE KUNDER - KOM OG FEJ'R DAGEN MED MIG

ONSDAG DEN 23. MARTS FRA KL. 14.00 - 18.00

JEG GLÆDER Mtc lL AT BYDE pÅ ru KoP ØL 0c EN BID BRøD

VI SES....
Lisbeth/Saxofoni

:':-:,T"'*.i::ltil atspi'e så mød op på kroketbanerne m W
torsdag den 24. marts kl. 10.00

Der vil være øvede spillere til athjælpe dig i gang. Alle kan lære at spille. Kølle kan lånes

i starten. Udover det kan du også bare møde op mandag eller torsdag eftermiddag kl,

14,00,

Som noget nyt i år vil vi have en fast træningsaften - det bliver

onsdage fra kl. 18.30 (etter 1. april)

Vil du vide mere om kroket, kan du ringe til Kristian T. Hansen, tlf, 7526 0095 eller kon-

takte 6n af de øvrige udvalgsmedlemmer, som er Grethe Hansen, Jes Jensen og Kristi-

an Hansen.
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK

15. marts kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Horne ldrætsparUKurt

GENERALFORSAMLING. HORNELUNDS VENNER .

Hornelunds Venner afholder ordinær generalforsamling

søndag den 3. april 2005 kl. 14.00 på Hornelund

Dagsorden if. vedtægterne.

Der serveres en kop kaffe.

Bestyrelsen

HORNE PENSIONISTFORENING

Horne Pensionistforening har aftroldt generalforsamling den 14, februar 2005,
Gunnar Lauridsen og Dagny Hennberg ønskede ikke genvalg, Valgt blev Erik Sørensen
og Tove Thomsen,

Formand: Johanne Hansen

Næstformand: Anna Uhre Schmidt

Kasserer: Erik Sørensen

Sekretær: Hans Peter Madsen

Tove Thomsen

Horne Pensionistforening/Tove Thomsen

øSTER HERREDS SENIORKLUB. PROGRAM 2OO5

Tirsdag den22.marts kt. 13.30 iØlgod Kutturhus:
Generalforsamling, derefter underholder Dorthe Lundgård, Strellev med musik og Thy-
landshistorier.

Tirsdag den 19. april kl. 13.30: Vi besøger Varde Kaserne
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F ra sognebladet T horstruP Sogn

Højskoledag
den 15. januar 05

Yi var 122 personer, som havde glædet os til
Højskoledagenl4rdagden 15. januar, og vore
forventninger blev indfriet. Vi mødtes i Thor-
strup Kirke, hvor biskop Elisabeth Dons
Christensen holdt en dejlig prædiken.
Herefter samledes vi på Sig Hotel til kaffe og

rundstykker, som blev indtaget ved 3 lange

borde.
Efter at have sunget en enkelt sang fra Høj-
skolesangbogen gik biskoppen til mikrofo-
nen og holdt et foredrag med udgangspunkt i
"I begyndelsen var ordet" - om de fortællin-
ger og tanker, vi bygger liv og kultur på. Et
foredrag med humor, alvor, filosofi og flere
budskaber bl.a. "Du skal ikke bekymre dig" .

Vi fik serveret en dejlig middag samt kaffe og
småkager.
Kl. 14 havde Dræsinebanden fået deres

instrumenter på plads og havde iført sig da-
gens vel nok mest festklædte tøj.De spillede
og sang en times tid, hvor de havde blandet re-
pertoiret med sange fra Hpjskolesangbogen
og egne sange. Vi sang godt med på alle num-
re. Kun et enkelt par fulgte opfordringen til at

tage en dans. Dagen sluttede kl. 15.

På Thorstrup og Horne menighedsråds vegne
vil jeg gerne sige tak, fordi så mange havde
lyst til at m@de op til denne hyggelige lgrdag i
detnYe år' 

LiseTangaa,formand

NY KJOLEFORRETNING I HORNE
Åbnet af 2 17-årige piger

Vi er to unge piger på 17 år, der netop har åbnet en kjolefonetning i Horne, Vi er begge

elever på Varde Handelsskole og har derfor kun

åbent i butikken tirsdag eftermiddag 16-19 og lørdag 1&14.

Vi har et stort udvalg af både aftenkjoler, gallakjoler, børnekjoler og brudekjoler, men

også tasker og handsker. Alle vores kjoler sælges forholdwis billigt, fordi kjolerne er fra

tidligere sæsoner. Vi opkøber vores kjoler fra et støne ftrma og har i øjeblikket et udvalg

på 200 forskellige kjoler.

Vi har haft en del problemer med at få kjolerne hjem, men stædige som vi er, står vi nu

med en flot butik på Hornelund 3. Du er meget velkommen til at komme forbi, også selv-

om det bare er for at kigge' 
Julia Lalicata ,20 76 57 22 ogMaria Leerbe ak, 61 72 05 21

IIorne l(ro

På Horne Kro - er maden altid go

G odc s e Is kab s/m ø dc lo kalc r.

Hyggelig krostue og krohave.

W leverer også mød ud af huset.

Vi ses hilsen Kircten & Kurt
Tt r 75260019
E-mail: kirstenhansen@surfmail.dk

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 7



FED FREDAG

Så er vi klar igen.

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

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

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

w
ople-

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den
19. april 2005.

Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne By og Sogn.

Ansøgninger sendes til Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48, Horne.

Sogneforeningen

MINILEGESTUEN

Minilegestuen holder deres arrangementer i Horne hallen hver tirsdag fra kl. 9.00-12,00,

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

Medbring saft, kaffe, brød m.m.

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

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

Ulla

Værkstedssalg af Eeck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

5flr,*?;s,*, lWn{Cffi-r
Tlt.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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UDVIDELSE AF HORNE HALLEN d&tudNi[ffi'':,. 
'De!2 W

Den 9. februar havde vi den glæde at kunne byde ca. 60 interesserede perSoner veI-

kommen til en aften, hvor vi gerne ville have dem til at komme frem med deres ønsker og

drømme for en eventuel udvidelse af hallen, Vi havde udformet syv indfaldsvinkler til

projektet, som de fremmødte skulle tage stilling til, og efter l times livlig gruppearbejde

var et væld af ideer og drømme nedfældet på papir.

Efter kaffen var der lidt diskussion omkring enkelte emner samt en orientering om, hvad

der skulle ske næst efter. Når arbejdsgruppen samles igen bliver det for at samle tråde-

ne fra aftenen samt få lavet en undersøgelse af, hvilke aktiviteter der skal satses på i

bestræbelserne på at få modernisereUudvidet faciliteterne på Horne Stadion.

Vi vil gerne hermed sige tak for den store opbakning I gav os, det gav os et hint om, at

det ikke var helt forkert at sætte dette projekt i gang, Vivil løbende orientere om proc€s-

sen her i Horne Posten' 
Hirsen Arbejdsgruppen.

HORNE VENSTRE

Horne Venstre har aflroldt generalforsamling den 23. februar i Horne-Hallen,

Efter generalforsamlingen var der opstillingsmøde af kandidat til kommunalvalget i Ny

Varde Kommune i november. Anni Thomsen blev valgt til kandidat.

Efter mødet havde Christian Lund Jepsen (indtil for nylig MF) et indlæg.

Horne Venstre

Tistrup OPrm TISTRUP VVS og tsLlK
v/ aut. WS-insL og kloakmester Claus llansen

Ttf.752990%n5299098
B/itrtf . 202249 40 nM249 40G. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf. 75 291287

Abningstider: Man. - fre. 9.30 - 17.30

Lørdag lukket

Noturgas
Solvarme
Ventllrtion
Kloak
Oliaftrepl

Blikkcnslagerarbcjdc
Vand
Varme
Senitct
Nqfnruneewice

- indhent uforbindende tilbud
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Horne Skole og skolebestyrelsen har nu taget fat på et nyt år, som vil byde på massElaf
opgaver.

Desværre er 6n af opgaverne besparelsen på skoleområdet, som kommunen har pålagt

os! Besparelsen rammer selvfølgelig alle skoler i kommunen, men vi føler selvfølgelig

hver især, at det er vores skole, det går mest ud over.

Ved skolefesten den 3. februar aflagde formanden beretning, og her blev der bl.a. fortalt

om de udmeldte besparelser. Under debatten bagefter gjorde vi fra bestyrelsen op-

mærksom på, at vi gør alt, hvad vi kan for at kæmpe mod besparelserne, Vi benytter os

både af skolelederne og af bestyrelsernes fællesudvalg til at gøre kommunen opmærk-
som på vores utilfredshed med nedskæringerne, Som der blev foreslået fra nogle foræl-
dre, skal vi herfra atter opfordre forældrene til at prøve at stå sammen om at gøre kom-

munen opmærksom på utilfredsheden med forringelserne på skoleområdet.

Det er jo et valgår på kommunalområdet, så det er vel nu, at de nuværende og kommen-

de byrådspolitikere skal have at vide, at de må gøre noget, hvis vi skal vælge dem!

Kære forældre kom ud af busken og gør politikerne klart, at vi ikke er tilfredse med deres

beslutninger!!!!

Vores protester mod nedskæringer på RATs busrute til og fra Horne hjalp, i hvert fald

kører de nuværende afgange videre i den nye køreplan.

Lad os dog slutte med lidt positivt fra skolen. Skolefesten blev atter i år en kæmpe suc-

ces, Efter flot optræden af lndskolingen og af skolens kor, skulle 5. klasse opføre det

obligatoriske skuespil. Det blev i år en anderledes forestilling, Under kyndig leilelse af

cirkusdirektør Kjeld Søndergård blev '5. klasses klovnecirkus' opført. Det var en stor

oplevelse for både store og små med vilde dyr, stærke mænd og masser af klovne, Fo-

restillingen var desuden første optræden på skolens nye scene som er fremstillet af

skolens altmuligmand John'pedel'.
Til slut skal vi nævne, at arbejdetmed den nye legeplads går i gang så snart vejrguderne

er med os!

På skolebestyrelsen vegne Eva Vig Jessen og Henning Lindenberg

HORNE SKOLE

12+ 2813 påskeferie

Kr. HimmelfartsferieFra 5/5 til 8/5

Fredag 17. juni2005 sidste skoledag inden sommerferien

På skolebestyrelsens vegne Henning Lindenberg og Eva Vig
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Stor Påskebanko
Hornehallen

Skærtorsdag
24. marts kl. 19.30

I rk.100,- 2 rk.300,- 3 rk.600,-

Flotte påskeæg på sidegevinstl
For medlemmer med pårørende

Bankoudvalget

Banko
Hornehallen

Torsdag 21. april kl. 19.30

I rk.100,- 2 rk.200,' 3 rk.4A0,'

I pausen serverer vi gratis katfe mlbrødl

For medlemmer med pårørende

Bankoudvalget

Nørre A116l - 6870 Ølgod -Tlf.75 24 4433

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf' 75 26 M l0
Kontortid Nr.Ncbel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00

Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Kontortid orival: Torsdas kl. 17.00 - 19.00

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11



TRÆNINGSSTART DAME SENIOR

Træning for dame senior, 7-mands fodbold starter
trs

mandag den 21. marts kl. 19.00

For at spille dame senior skal du være min. 15 år på spilledagen,

Efter træningen vil der være suppe og en velkomst ved træner Pia Mølholm.

Fodboldudvalget

TRÆNINGSSTART FODBOLD I TB/HIF 2OO5

Piger årg. 91-92 er startet den 7. marts i Horne.
Træningstid mandag og onsdag kl, 18.00 - 19.15.

Ulige uger iTistrup og lige uger i Horne,

ø@w

Lilleput piger år9.93-94 starter mandag den 21. marts kl. 18.00 i Tistrup.

Miniput drenge årg. 9$96 starter mandag den 14. marts kl. 17,30 i Tistrup.

Miniput piger år9.95-96 starter mandag den 21. marts kl. 18.00 i Tistrup.

Miko drenge år9.97 starter fredag den 8. april kl. 17.00 i Tistrup.

Mikro drenge årg. 98 starter fredag den 8. april kl. 17.00 i Tistrup.

Miko piger årg. 97-98 starter fredag den 8. april kl. 17.00 i Tistrup

Poder drenge og piger årg. 99 og yngre starter fredag den 8. april kl. 17.00 i Tistrup.
Ungdomsudvalget TBIHI F

KRTiMMIRGADE g .VARDE . Tr.F. 75 2214 t4
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TURNERINGSPROGRAM FOR SERIE 3 OG 5

Hermed forårets turneringskampe for serie 3 og serie 5, der kan forekomme ændringer i

programmet, disse ændringer ville være at finde på www,ibu.d! hvor man også kan se

resultater og turneringsprogrammer for alle hold i Horne/Tistrup.

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

udekampe,

SErie 3:

Dato Tid Hiemmehold Udehold

Lørdao d, 2. aoril Kt. 13.30 Aoerbæk SF Horne lF

Fredao d. 8. aoril Kt.18,30 Horne lF Næsbierq RUI

Fredaq d. 15. april Kt.18.30 Grindsted GIF Horne lF

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

Lørdaq d, 30, april Kt.'t4.00 Fvnslund B Horne lF

Torsdaq d. 5. mai Kt.10.30 Horne lF Billund lF

Mandaq d. 16. mai Kr. 19.00 Staruo/Tofteruo lF Horne lF

Fredao d. 20. mai Kt,19,00 Horne lF Jellino fS

Tirsdao d.31. mai Kt.19,30 FC GOG Horne lF

Lørdaq d,4, iuni Kl. 15.00 Give Fremad Horne lF

Fredao d. 10. iuni Kt.19.30 Horne lF Sio/Thorstruo lF

Serie 5:

Dato Tid Hiemmehold Udehold

Fredao d. 1. aoril Kr.18.00 Horne lF Sdr. Omme lF

Lørdaq d. 9, april K1.14.00 Ansaoer lF Horne lF

Fredao d. 15. aoril Kt.18.45 Horne lF Stakrooe/Hoven FC

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

Fredaq d, 29, april Kt.19.00 Horne lF Kroqaoer B

Søndao d. 8. mai Kt.19.00 Tistruo B Horne lF

Fredao d. 13. mai Kt,19.00 Horne lF Staruo/Tofteruo lF

Fredao d. 20. mai Kr.19.00 Ølo<id lF Horne lF

Fredao d. 27. mai Kt,19.00 Horne lF Grindsted GIF

Søndaq d. 5. iuni Kt.14.00 Blåhøi lF Horne lF

Fredao d. 10. iuni Kt.17,45 Horne lF Tarm lF

HIF/Fodboldudvalget

HW
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PROGRAM FOR HORNE HAVEKREDS .2005

15. marb k|.19.00
Aulaen iTistrup skole.

Påskedemonstration med Beritfra Blomsterværkstedet i Oksbø|. Mange dekoåtioner
m.v. bortloddes ved amerikansk lotteri.
Medlemmer 20 kr. - ikke medlemmer 30 kr, - husk kaffe og kage.

5. april kl. 19.30

Kulturhuset i Ølgod.

Havemøde med Børge Christensen fra Asø ved Grenå, der fortæller om planteforme-
ring. Mulighed for at købe planter. Entre medlemmer 20 kr. - ikke medlemmer 30 kr,

Husk brød til kaffen.

Ærangeret af Ølgod h avekreds.

7. maj kl. 09.00 - 12.00

Torvet i Ølgod.

Plantebyttedag - køb eller sælg rodfæstede og navngivne planter.

Et regionsarrangement.

10. maj kl. 18.45 fra Torvet i Ølgod
Aftenudflugt til 2 haver i Ansager.

Husk kaffe og kage + 10 kr. pr. deltager
Arrangeret af Ølgod havekreds.

4. juni
Udflugt til Danmarks næse.

Bustur tilVibeke og Børge christensen iAsø ved Grenå, og d retty og Axel Job iVorup
ved Randers. Se omtalen af haverne i 'Åbne Haved,
Se annonce i Ugebladet imaj,
Tilmelding senest den 22. naj til Leo Aamann Jessen, 75 260239,
Fællesarrangement mellem Horne, Tistrup og Ølgod havekredse.

14. juni kl. 19.00 fra kirken i Horne
Aftentur til en dejlig japansk inspireret have hos Britta og Erik Uldum i Videbæk, Husk
kaffe og kage + 10 kr. pr, deltager.

9. august kl. 19.00 fra kirken i Horne
Aftentur til Poul Hagedorn i Tarm, der fremviser sin have med bl,a, mange Hortensia.

Husk kaffe og kage + 10 kr. pr, deltager,

14 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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BLIVER DU EN NY FODBOLDSTJERNE?

KOM OG PRøV!
- Er du født i 1997 / 98 / 99 / 00?
- Har du spillet fodbold før?
- Eller kunne du tænke dig at begynde?

Så mød op sammen med 6n af dine forældre

Starter fredag, den 8. april kl. 17.00 - 18.00 på Tistrup Stadion.

TRÆNINGSTIDER
Mikrodrense årq. 97 oq 98
Tirsdage og fredage fra kl. 17,00 - 18,00. Lige uger i Tishup og ulige uger i Horne. Når
turneringen starter, trænes kun 6n gang ugentligt, nemlig fredag, idet der spilles 7 mands
kampe om tirsdagen.

Mikropioer åro, 97 oq 98
Tirsdage og fredage fra kl. 17,00 - 18,00, Lige uger i Tistrup og ulige uger i Horne. Når
turneringen starter, trænes kun 6n gang ugentligt om fredagen,

Der spilles kampe om søndagen kl. 10,00

Poder-drenge/pioer åro, 99 / 00

Træning ftedage kl, 17,00 - 18,00.

Lige uger i Tistrup, ulige i Horne,

Der spilles kampe om søndagen kl, 10.00

KØRSEL
Kørsel til såvel træning som turneringskampe foretages af forældrene.
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TRÆNERE
Årg.97, drenge:
Stig Larsen

Erik Jørgensen

Doron Edry

Preben Tirstrup

Mads Møller

Årg.98, drenge:
Ole Graversen

Peter Jeppesen

Flemming Jørgensen

Hans Guldager

Peter Sørensen

Arg. 97 / 98, piger:

Sara Lindenberg

Anne Holm

Bjørn Enevoldsen

Arg.99 / 00, drenge og piger:

Niels Henrik Ejstrup

Carsten Thorhauge

Palle Pallesen

ThorkilLindvig

Christian Mortensen

KONTINGENT
Kontingent er fastsat til 300 kr.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fredag den 29. april i Horne vil der blive afholdt orienteringsmøde for mikro-forældre (kl.

17.00 - 18,00). Her vil trænere og repræsentanter fra Ungdomsudvalget give en oriente-

ring om de praktiske forhold iforbindelse med træning og kampe samt besvare spørgs-
må1,

NYE SPILLERE
Du behøver ikke at købe fodboldstøvler fra starten - find først ud af, om det er noget for
dig.

Du får også lov at være med nogle gange, inden du skal betale kontingent,

VELKOMMEN
Vi glæder os til at se både dig og dine kammerater til fodbold i.Horne / Tistrup,

Ungdomsudvalget
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16. august
Vi besøger 2 haver i Ølgod, og mødes hos Bente og Johannes Bundgaard, Søndervæn-
get 23.

Husk kaffe og kage + 10 kr. pr. deltager,
Arrangeret at Ølgod h avekreds.

, 23.august kl. 19.00

Afgang fra Torvet i Tistrup.

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

Arrangeret af Tistrup havekreds.

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

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

Tambours Have sælger også planter denne dag,
Et regionsarrangement.

11. oKober kl. 19.30

Kulturhuset i Ølgod.

Havemøde med lrma Poulsen fra Herborg Planteskole
Arrangeret af Ølgod Havekreds.

15. november kl. 19.30

Kulturhuset i Ølgod.

Juledemonstration med lrene Hunderup. Medlemmer 20 kr. - ikke medlemmer 30 kr.
' Husk brød til kaffen, Bortlodning af de fremstillede dekorationer m.v. ved amerikansk

lotteri.

Arrangeret al Ølgod havekreds.

22. november kl. 19.00

Aulaen iTistrup skole.

Juledemonstration med Vita Tryk Nielsen fra Mejls. Bortlodning af de fremstillede deko-
rationer m.v. ved amerikansk lotteri.

Medlemmer 20 kr. - ikke medlemmer 30 kr. Husk kaffe og kage
Anangeret af Tistrup havekreds.

Alle er velkomne
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Transport i vest - så er vi bedst!

AIt i transport udføres med:
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler
o Kreatur- og GrisetransPort

r Containere - store som små

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

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsf irmaet

SV. A/4. JENSEN,I
evej 6'5852 Bi
Tff. 7s 25 83',t7
Fax752591 17

DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

fål;H"."u"' 3:33-ll:33
lørdagogsøndag 8.00-13.00

HORNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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I.ANDSMESTERSKABER I VINGSTED

Horne lF's fodbolddamer har gjort det rigtig godt i Vingsted.

Den første weekend 12.-13, februar for oldgirls, kvalificerede holdet sig til A-finalerunden.

De to første kampe vandt vi, men tabte til Vejle Amt om at komme i finalen, Vi vandt en

meget velspillet bronzekamp 4 - 1 over Frederiksberg,

I weekenden 19.-20. februar for senioroldgirls, der kørte det bare for de gamle tøser. Vi

gik ubesejret hele vejen til finalen og vandt guld ved at besejre Præstø Amt 3 - 2 i finalen.

Spillerne på de to hold er Dora Harck, Lone Jakobsen, Ulla Sørensen, Joan Laustrup,

Mariann Jørgensen, Lise Terp, Susanne Hoffmann og Berit Nielsen.

Berit

Bagest fra venstre: Lise Terp, Berit Nielsen, Ulla Sørensen
Nederstfra venstre: Marian Jørgensen, Joan Laustrup og Susanne Hotfmann

HW
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SPORTSUGEN 2()O5

Vi har nu den foreløbige plan for sportsugen klar. Vi har forsøgt at gøre sportsugen bør-

nevenlig, men der er også arrangementer til det voksne publikum. Sportsugen har en del

faste arrangementer, der ikke bliver lavet om på. Vi har dog fundet på en enkelt nyhed

og så har vi genindført et par aktiviteter, som var taget af plakaten sidste år. Alle dage vil

pålsevognen og baren selvfølgelig være åben, Hoppeborgen kommer også i år, og tom-

bolaen er åben så længe, der er gevinster.

Søndag den 5. juni

Sportsugen starter med den traditionsrige gadefodbold-turnering. lnden turneringen

starter, er der mulighed for lidt morgenbrød til de friske. Der vil også denne dag blive

afholdt skattejagt og rafleturnering. Grillen og tombolaen er åben og der vil blive opstillet

en flødebollemaskine @

Mandag den 6. juni

Denne aften får Horne besøg af Ribe Amts Repræsentationshold i Gymnastik (rep-

holdet). Disse, nogle af landets dygtigste gymnaster, vil lave en opvisning der sent vil

blive glemt,

Tirsdag den 7. juni

Her vil en af traditionerne blive blæst i gang. For igen i år vil der være hornedyst. Vi fin-

der 8 kendte personer fra Horne og omegn, som vil kæmpe mod hinanden iforskellige

discipliner, Efter dysten spiller Filurmusikerne op til hygge i teltet.

Onsdag den 8. juni

Onsdag starter som børnenes dag. Her vil der være børneloppemarked, dåsekast, flø-

debollekaster m.m. Spejderne kommer med en bod, så vi glæder os til at se, hvad de vil

udsætte os for.

Senere er der underholdning for de voksne, hVor vi gentager sidste års succes med irsk

aften, igen i år er det Shamrock der kommer og spiller. I år vil der være gratis sandwich,

selvfølgelig sponseret af vore trofaste sponsorer.

Torsdag den 9.juni
Denne åften er tænkt som en hyggeaften for hele familien. Vi laver helstegt pattegris

med alt hvad dertil hører, og så kommer gøglervognen og underholder.
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Fredagden 10.juni
Har du lyst til at lufte jernhesten, løbe en tur eller tage en tur rundt i byen på løbehjul, så
har du chancen denne aften, hvor vi afholder det årlige indsamlingsløb, Efter løbet er der
hygge i teltet og lodtrækning af præmier blandt bidragyderne.

Lørdag den 11.juni
En forhåbentlig velbesøgt sportsuge, mener vi, bør af afsluttes med en god fest. Derfor
er fællesspisningen tilbage på programmet. Der kan bestilles mad fra Horne Kro eller fra
Cafeteriet, Musikken bliver leveret af Curly Flowers,

Tag naboerne og vennerne under armen og mød op til årets fest på Horne stadion.

Menu til fællesspisning

Horne Kro

Sild med karrysalat, æg og tomat, rugbrød og smør

Tag selv bord med, indbagt mørbrad, kyllingefileter, tærter, indbagte champignoner,

fl ødekartofler baconkartofler m.m.

Os| kiks og frisk frugt

2 retter 95 kr.

3 retter 115 kr.

Horne Hallens Cafeteria

2 x sild med karrysalat, rugbrød og smør

Wienersnitsel med tilbehør

Pæretærte med flødeskum og cremefraiche

3 retter 100 kr.

CAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

3d0[oni
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RESULTATER FRA HORNE MESTERSKABERNE I BADMINTON
Søndag den 2T.februar 2005

ivets ungdomspiller blev Jakob Vig Nielsen.

Jakob er en fighter, der aldrig opgiver kampene på forhånd. Han kæmper om hver ene-

ste bold, ligegyldig hvor håbløs den ser ud, Derfor er det meget for$ent, at det i år er

Jakob, der er årets ungdomsspiller i badmintonafdelingen.

Vi ønsker Jakob og de andre vindere tillykke og vil gerne benytte lejligheden til at sige

tak for en god og fair indsats fra alle spillere. Det er jo ingen sag at arrangere et stævne

når alle tager så godt imod det,

SPONS.R: AHmnf
MURERIIE

Ul5 drenge-double: Ole

Lasse Lindvig, Steffen
sper Lindvig, Nickolai
Jakob Vig Nielsen

Pontoppidan,
Ditlevsen, Ka-

Christensen,Nickolai Chri-
stensen, Lasse Lindvig

U15 drenge-single: Jakob Vig Nielsen,

Steffen Diflevsen, Kasper Lindvig
U17 herre-single:
Nicolaj Pedersen, Anders Møller
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Senior herre-single: Dennis
Rasmus Nielsen Kaj Nielsen, Lars Thomsen, Mads Jo-

chumsen

Motionister herre-double: Henrik Chri-
stiansen, Glenn Christiansen, Kurt
Nielsen, Sigurd Møller

Anne Mette Jensen, Mads Jochumsen sen

Dora Harck
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ANSETNTTNING 2O()4 HORNE SOGNEFORENING
januar 2005

FASTLAGTE ARRANGEMENTER/GøREMÅL:

Torvedagen i august. Endnu engang en god dag som virkelig kan trække folk fra huse,

En stor tak til Torvedagsudvalget og ikke mindst til Niels Øllgård som ved genbrugssalg

kunne donere kr. 44.000 kr., imponerende,

Høstfest. 235 deltagere som alle havde en god fest. Der er en stigende tendens til, at

der kommer flest fta oplandet og færre fra Horne By. Vi vil i 2005 forsøge at rette op

herpå, bl.a, ved at forsøge med nye musikere (vi har booket YO-YO duo - kig evt. på

www.yovo.dk). Bemærk, at selvom festen hedder høstfest er den speciel, da det er den

eneste ådige fest, hvor det er tilladt selv at medbringe mad og drikke - en gammel aftale

helt tilbage fra hallens start som et tilbud til alle i sognet.

Opsætning af julepynt, kører på skinner,

Juleoptog i byen med Varde Garden samt uddeling af 185 slikposer til børnene, en fast

tradition, som altid trækker mange folk.

Græsslåning af grønne områder: Tivoli Plads, ved Klokkedoj, skoven samt Knuds Plads

- Jes Jensen styrer dette tilfuld tilfredshed.

Snerydning og grusning .

Til information kan det endnu engang nævnes, atvi gruser og fejer sne når, og kun når,

vi får besked fra Varde kommunes varslings tjeneste., Vi mener, at dette er den bedste

metode, da vi ikke føler det rimeligt at pålægge ansvaret herfor til en eller flere i Horne,

(Oplysning til snerydningskunder kunne læses iforrige nummer af Horneposten),

ANDET I 2OO4

Sognemøde 31. marts. Jævnfør vore vedtægter skal vijævnligt afholde sognemøde,

Måske fordi det var lidt lang tid siden sidst, var der til sognemødet i 2004 mødt ca, 100

op, dejligt.

Der var en god konstruktiv debat som til sidst udmundede i følgende:

Oprettelse af markedsføring udval g

Det skal undersøges om kommunen vil støtte seniorboliger i Horne, alternativet kan
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være andelsboliger. Hvordan får vi grundpriserne på Lundagervej ned?,
Markedsføringsudvalg. som udløber af ovennævnte er der nu et nyt udvalg under sog-
neforeningens vinger p,t. bestående af svend Hjørngård, Lise Jeppesen, stig Larsen,
Tine Jessen, Niels Tradsborg, Heidi Poulsen og John Thomsen. udvalgets formål er at
markedsføre og profilere Horne.

som noget af det første overtog de håndteringen af vores hjemmeside, som nu hedder
www.horne-varde.dk. Der arbejdes på ny folder og et arrangement i Skovparken samti-
dig med indvielsen den 28 maj,

Fonden til forskønnelse af Horne by og
166.106,50 kr,, som er doneret til:

Regnbuen, grønt område ved legeplads:
Afdrag lån Horne Park:

Horne Sogneforening (græsslåning m,m.):

Julelys i Stundsig:

sogn har i 200U2004 givet et aftast på

5,760,00 kr.

115.000,00 kr.

44.099,50 kr,

1247,00kr.

Antallet af medlemmer pr.31,12.2004 er 362, et antal som rigger meget stabilt,

Horne Park
søen var i sommer næsten løbet tom, vandet siver under/igennem den sydlige dæm-
ning, vi håber og tror den bliver tæt af sig selv, alternativt skal der graves rende og fildes
med ler.

Grundet søens tilstand udsatte vi den officielle indvielse til 200s, planlagt til 2g. maj,
Træerne og græsset klarer sig fint og med sprøjtning på rette tidspunkter, håber vi at
kunne holde bugt med ukrudtet, som ellers vil hæmme træerngs vækst.

Det er stadig ikke lykkedes os at finde navnesten, så endnu en opfordring til alle: hvis
man har en eller ved, hvor der er en stor sten, vil vigerne vide det,

Genbrugsplads
Kører godt med god hjælp af Jes Jensen og Niels Øllgård
lgen i år skal nævnes:

De steder man skal aflevere haveaffald, jord og brokker er ikke låst og derfor altid åben.
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, kompo-
sten har kommunen med ud, når de afhenter haveaffaldet.
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Flagning ved indfaldsvejene
Foreninger og institutioner, som ønsker flagning, kan henvende sig til Kjeld Petersen,

Stundsig Gamle Skole (man hejser og sænker selv),

Planlagte tiltag for 2005

lndvie og navnegive Horne Park.

Påbegynde arbejdet med etablering af naturlegeplads i Skovparken

Etablere bålplads ved Skovparkens sø,

På bestyrelsen vegne/formand Gert Lynge Christensen

i Horne og Tistrup er blevet sponseret af SYDBANK i Tistrup
med 30 stk. nye taskertil deres overtrækstrøjer ifodbold.
Vi siger tak for taskerne og glæder os til at komme i gang og ud at vise taskerne.
På billedet er det Anja Hjort fra Sydbank, som overrækker taskerne til Hans Ole
Hansen fra ungdomsafdelingen.
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KIRKETIDER

Søndag 20.03,2005 kl.09.00 Patmesøndag
Torsdag 24.03.2005 kl. 10,30 Skærtorsdag
Fredag 25.03.2005 kl,09,00 Langfredag
Søndag 27.03.2005 kl,10.30 Påskedag
Mandag 28.03.2005 kl. 09.00 2. påskedag

Søndag 03.04.2005 kl. 10,30

Søndag 10,04.2005 kl. 09.00
Søndag 17.04,2005 kl. 19,30

Fredag 22.04.2005 lngen St. bededag
Søndag 24,04.2005 lngen
Søndag 01.05,2005 10.00 Konfirmation

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej4g, Sig ilf. 7526-4055
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne llf.7S26-OO4Z
Horne Kirke flf.7526-0085
Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne flf, Z526-0506

ÅA

rffiw

q

BOUNUMSKOLE 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 ud-
stilling 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.

HNHANGEICI
Stadionvej 16, Home, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0Z II, Fax: 75 26 03 96

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

Banl<oklubben
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AKTIVITETSKALENDER

marts 19.03.2005 Spejderne,Gødningssalg

19.03.2005 Gymnastik - lokalopvisning i Horne Hallen

30.03.2005 Familie &Fritid. Generalforsamling

april 05.04,2005 Horne Havekreds. Havemøde i Kulturhuset Ølgod

11.04.2005 lnfo. aften for trænere og ledere - fodbold

maj 07.05,2005 HorneHavekreds.Plantebyttedag

10.05,2005 Horne Havekreds. Aftenudflugt- havebesøg

13.05.-

16.05,2005 Spejderne. Bæver/ulve sommerlejr

28.05.2005 lndvielse af Horne Park
juni 04.06.2005 Horne Havekreds, Udflugt til Danmarks næse

uge 23 Sportsuge

13.06.2005 PigeraketteniTistrup

23.06.2005 Spejderne.Sct.Hansaften

uge 26 Fodboldskole
juli 16.07.-

24,07.2005 Spejderne, Korpslejr

28.07-
31.07.2005 VildbjergCup

aug. 13.08.2005 Jubilæum, Bounum Skole

20,08.2005 Torvedag

sept. 24.09,2005 Høstfest i Horne-Hallen

nov. 26.11.2005 Julemarked i Horne-Hallens mødelokaler

dec. 16.12.2005 Juletræsfest i Horne-Hallen

18.12,2005 Juleoptog i Horne

Skill{*ir{i
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr, 271 Lørdag den 2. april 20. april

Nr,272 Lørdag den 14. maj 1. juni

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, 11f,,7522-0367, birthaschmidt@mail,dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, t1t.7526-0074

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

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIIf,T Øgodvej148-ffi6n 
ff#?fiooo

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

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

IIONNE
JOHN BORG HATISEN
HORNS - 6Et 0 vAfDE - rLF: 15 26 00 lIlew

BRUUN øW
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tt{. ZS 29 90 92 AFUTSGAlRD . TOFVEGAOE I 3

æ7O øLCOO . TLFr f5 24.ra æ
Tagrenovering

Tømrer - snedker
Alt I reparation

Nybygnlnger
tlforb. tllbud

TS Tømrer &
Byggemontage

V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 4017 4280

Horne Cykelforretning
Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samlnye knive på lager.

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

Åbningstid: mandag - fredag kl. 8.00-12.00

Men for at være sikker på, at jeg er
på værkstedet - ring lørst

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
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