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Julehyggeoften

for olle generotioner i Horne Hollen

Fredog den 17. december 2@4

Aftenens prcorom:
kl. 19.00 Velkonst
kl. 19.05 Luciooptog ned børn fru tlÅyretuen

kl. 19.30 Dons omkring juletrcet
kl. 20.00 Uddeling of slikPoser

Underholdning for bern

Lotteri med flottc Prrcmier
Få et spil kort aller billod
Der kon lobes glqg, cbleskiver og

kl. 22.30 Aftenen slutter

Deltogeryebyr: 30 kr.
Vi ses i Horne Hollen

Monge julehilsner fro
HGF, Sogneforeningen, Spejderne og HIF

f

2 landsmestersltaber til Home i kroket (se omtale side 2Q

læsere, annoncører og tykkaiet ønskes en

G LÆD EL,A J IJ L og et GOD f ilYrÅR



I}AN-EL A/S
AUT. EL-INSTALLATøR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

a

a

a

a

o

a

o

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI &LANDBRUG
PLC & PC STYRJNGER
vIDEoovERvÅcxrxc
SALG & REP EL.MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSER, GEAR.
sALc & nnp nÅnor HvIDEvARE

Ring til
r Niels Jørn Hansen 7210 9970

o Geil l$gard Madsen 7210 9971

Telefon 7210 9800 - Fax 7210 9801

Rål;fåitå
Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde .

Sækbæk Kro
Når rnaden skal Yære rigtig go'

Ringkøbingvej 232, Sækbæk
11f.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitflf. 2368 8950 - 2368 8955
Tlt. 7 526 0467 - 7 526 052A

Strømgårds
EIr - Service

Vi tilbydet alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagt på ttt. 7526-N7o
Mobilrlf. 27t27072

[,iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

. Horrre
;-S. To r--el{goe!=!rlg.Jry@

TLf.75260214

. A0UQAYqqEBI rrlslurrEr

. INOVSTBIAYQQEBI ////t stt, //t//. LANDarvessycccil //FgBtNW. EBITIDSilASE

. EEPABABTTONSABBEJDE
t PE'JEKTEBINQ aFAYQqEE|

Tømrerm.,: KnudLundHansen, 75260214
Ing,: Morten Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvei 11

6870 Ølgod

Tll.75 24 12 33

Fax 75 24 10 83

2 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



Kom til
Julemarhed

loha

julepy

Cafeteriå

henu:

Lone: 75260284

b
iry

JULEMARKED

traditionen tro aftolder

Hornelund Plejecenter julemarked

søndag den 5. december kl. 14.00

å{tgDg\

Der kan købes mange fine ting, som er fremstillet i løbet af året, der vilogså være en

masse fine juledekorationer, som plejer at blive solgt meget hurtigt, så hvis du vil sikre

dig en, er det om at være med fta starten.

Der kan også købes kaffe med hjemmebag -.pris 15 kr,
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.b JULEOPTOG r TTORNE

lhtlll='h--

P' 'øNDAG 
DEN 19. DE'EMBER KL" rs"oo

å{år'g\
Juleoptog med Varde Garden i spidsen starter ved Horne-Hallen

og går en tur gennem byen

og slutter af med julemusik ved Hornelund

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn

ffi*##ilN##xWW*N#mæwru
f .flffi*#*fr **tqffi y#rpdf;4i€åffigffi ,$**q,r*tn *s å* **,S,s' m

Juleoptogs.tilbud
. 10% på butiksvarer
(enkelte vareundtagelsa, iht. reglø se medlemstavlen)

Tilbuddet gælder kun søndag den 19. december,
hvor Dagli'Brugsen har åben kl. 08,00 - 17.00
Gå på juleindkøb i Dagli'Brugsen
- bestyrelsen serverer gløgg,

V øns[er al[e vore Ånnda,

eng[æ/e(yinI

JUUNYTÅR.

Horne ldrætsforening vil gerne ønske alle en rigtig glædelig julsamt et godt nytår,
TAK til alle sponsorer for året som er ved at være gåe! uden jeres hjælp ville det være
wært,

"STøTVORE SPONSORER. DE STøTTER OS"

Horne lF/Sponsorudvalget

Julegaverne kobervi selvtolqeliq hos
HoRNEPosrENs lHHoHcbnEn



Abningstider jul og nytår 2004 i Horne

Lørdag

Søndag

Fredag

Lørdag

Søndag

Fredag

Lørdag

Søndag

18.12.2004

19.12.2004

24.12.2004

25.12.2004

26.12,2004

31j22004
01.01.2005

02.01.2005

08.00 - 13,00

08.00 - 17.00

08.00 - 12,00

Lukket

Lukket

08.00 - 14,00

Lukket

08.00 - 13.00

ADVENTS/JULEKONCERT

tirsdag den 7. december 2004 kl. 19.30 i Horne Kirke

Medvirkende: Skolens kor under ledelse af Mats Rudklint

Trompe[ MichaelGreve

Program: Kor - orgel - trompet og fællessang

Alle er velkomne til en festlig optakt tiljulen for hele familien,

tu
":L!l,I
t'.l!''#

Menighedsrådet

TRÆNTNGSTTDER FOR VETERAN. 0G OLDBoYSSPTLLERE 

ø
Traditionen tro starter træningen

lørdag den 1. januar 2005 kl. 14.00

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00

I'lye og gamle spillere er velkommen

Holdlederne/Jens, Kaj og Gunnar

ry5



BADMTNToN TJULEDAGENE 

^e 
m (F

Hallen er åben for alle den 26., 27. o928. december fra kl. 9.00 - 13.00.

LEDIGE BADMINTONBANER

Mandage fra kl. 18.00 - 19.00, 21.0G22.00 og fredage fra kl. i8.00 - 19.00

Baneleje 1.200 kr.
Baner kan lejes ved Anne Mette Jensen, tlf. nr.22 gg i3 00.

HORNEMESTERSKABERNE 2005 
m

'et badmintonstavne for medlemmer af HIF og behoere i Horne sogn,,

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i weekenden den 26. og 27. februar 2005.

/badmintonudvalget

*å,WXhp##,,.9*p*A'pry'*aryHry#*ffiSp
IIIINILEGESTUEN

filinilegestuen har valgt at mødes privat hele december måned, dog holder vijuleafslut-
ning i hallen den 21, december fta 9 - 12, Vi skal hygge os med lidt godter, .og er vi rigtig
heldige, får vi besøg af julemanden.

lilmelding af hensyn til indkøb af julegodter Karin eller Ulla

I januar forventer vi at holde minilegestue i hallen, stadig hver tirsdag tra g - 12

lvledbring brød, boller, kaffe ,te eller saftevand. Børnene vilfå lov til at lege i hallen.

Det koster ca. 25,- kr. pr. gang

Evl flere oplysninger kan fås ved henvendelse til :

Karin Møller Nielsen, tlf. 7526 0555
Ulla Lindvig, tlf. 7526 0110.ry Juhgar,c,ne k.b.tvl selyl.hclig hos

HORNEPOSTENS AN].K}NCORER



HORNE SOGNEFORENING

Home Sogneforening afirolder generalforsamling

tirsdag den 25.ianuar 2005 kl. 19.30 på Horne Kro

Dagsorden if. vedtægterne.

EvL forslag afleveres skriftlig tilformanden senest 14 dage før' 
Horne Sogneforening

€

::ffi '.::: fi ::::::::-* i.rne T s,rup .,u,.,M
Søndag den 6. februar 2005 kl. 11.15 i Horne Skoles natur- og teknik lokale.

Valg af repræsentanter til grupperåd samt spejdernes støtteforening.

Dagsorden if. vedtægterne.

KFUM-Spejderne, Horne-Tistrup

**dtræ d€l
TAK TIL HORNE MURERNE
Lørdag den 9. oktober havde Horne Murerne åbent hus og lagersalg. Spejderlopperne

hjalp med klargøringen til arrangementet og spejderne stod for bemandingen af pølse-

vognen på dagen. Hjælpen blev belønnet med et fint sponsorat, som vi hermed gerne vil

sige Horne Murerne MANGE TAK forlll
Spejderne/Kathrine

Husk
Spejdernes loppemarked A1,612,6/3, 3/4, 1/5 og 5/6

KrurMMlRcADE 9 .VARDE . TLX. 75 22 14 14

Jubgarærne kob€t yl oelvlclgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



HORNES HJEMMESIDE HAR SKIFTET STIL!

Byenpaalandet har skiftet navn til horne-varde.dk Der er ligeledes kommet en ny web-
master på banen. Det er:

John Thomsen

Lervadvej 49, Horne

6862 Tistrup

E-post adr. : webmaster@horne-varde,dk

Tlf.: 75299216/40199216

Først en stor tak tilAnders Burkarl for hans indsats på hjemmesiden,
Grunden til at Horne sogn har skiftet webmaster/redaktør, er nok det, at Anders er flyttet
til Kolding! Det bedste er en webmaster/redaktør i nærområdet

Med disse nye tiltag, er det så meningen, at ALLE i Horne skal kontakte undertegnede
med ændringer, samt nye forslag til, hvordan hjemmesiden skal være. Det gælderbåde
design og indhold.

Jeg håber, at både firmaer, foreninger, private og unge som gamle, lader høre fra sig,
hvis de har noget på hjerte!

skal der tages et billede af et firma, en forening eller et arrangement, så kontakt mig og
vi finder en løsning. så længe det er tilwwwhorne-varde.dk er det selvfølgelig u/B!

webmaster/redaktør, John Thomsen

,#xm^w
HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

Dato: 
I Emne/Aktivitet: HVER MANDAG KL {4.00 - 17.00

29.11'04 | Knud Ejner Jessen, Gjesing, rysbiileder - foredrag over Jakobshavn.
06.12.04 | GunnarAndersen,Alslev.

13.12.04 | Jubafslutning. Grethe Jensen, Ølgod.
03.01.0s I Keld Jocumsen, Horne.

10.01.05 | Oda Duedahl, Varde. Kenderdu din historie.
17.01.05 | Bekendtgøres senere.

24.01.05 | Henry Lauridsen, Stenderup. Dialekt.
31.01.05 | Niels Jørgen Jensen, Husby, Ulfborg. Fortællinger.

'ry Julegaverno k.bc? vl selyr.lqelh hog
HoRNEPosrENs rHHoHcbnEn ry
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HORNE KIRKE

Det nye menighedsråd i Horne sogn blev dewærre kun på 5 medlemmer. Normalt skal

rådet bestå ai 7 personer, men stiftet har givet dispensation. Rådet består således af

følgende personer:

Bente Dinesen

Hans Jørgen Juul Hansen

Otto Heiselberg

lnger Dam Nielsen

Willy Wulff Vandborg

Der er aholdt konstituerende møde den 2. november. Valgene af nedenstående funktio-

ner gav følgende resultat:

Formand: Willy W. Vandborg

I'læstformand: OttoHeiselberg

Kirkeværge: lnger Dam Nielsen

Kasserer: Bente Dinesen

Det nye menighedsråd begynder at fungere den 1. søndag i advent, dvs, den 28. no-

vember 2004. De kommende numre af Horneposten vil bringe flere nyheder fra rådet og

dets arbejde.

FED FREDAG

Endnu en fed ftedag er blevet afuiklet og med lige så stor succes som første gang. Den'

ne gang lukkede vi ca. 300 unge mennesker ind i hallen til en forrygende aften. Det er i

hvert fald vores opfattelse. Vi vil herigennem endnu engang takke alle de frivillige hjæl-

pere, fordi de har hjulpet os og har bakket os op i det arbejde, vi har lagt i de to arran-

gementer. Udvalget er nu gået i vinterhi, men vi håber stadig på, at arrangementet kan

gentages et par gange igen til næste år,

Ulla og Aksel, Lisbeth og Jørgen, Ulla og Thorkil

&hgavcnrc krbcr vl solvlolgcllg hot
HONNEPOSTENS AilM)NCORER
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HORNE KRO

&fr

'/i ønsfrgr atfe en gfe[ehg j"t
og et goft rytår

Venlig hilsen - Kirsten og Kurt

PS Julefrokost på Horne Kro kl. 18.30 - 01.30
26. november Musik: Torben Bohnensack
3. december Musik: Per Lyst

Spisning inkl. musik 168 kr.

2. iuledao Julehygge ALT OPTAGET

OLIEUDSLIP

Den 11. november opdagede Kirsten og Kurt Hansen, Horne Kro, at der var olieudslip fa
deres olietank. Den kun 11 år gamle olietank var utæt ved en svejsning.
Olieudslippet er anmeldt til Miljøcenter Vest, og der er iværksat en undersøgelse af foru-
reningens omfang.

Kirsten og Kurt ved således endnu ikke, hvor omfattende forureningen er, og om den
dækkes af forsikringen.

x4 sxhår,%#%H#-ryW **'W Hry**H4#*t

IIorne ICro

På Horne Rro - er maden øItid go

G ode s els kab s/mødclokalc r.
Hyggehg krostue og krohave.

W leverer også mad ud øf husa.

W ses hilsen Kirsten & Kurt
nE 75260019

10 ry i'f-',ffi33J,"ft'Iff31'S;nå* tffi



MAD FoR HELE FAMILIEN 
@-)

onsdag den 26.fanuar 2005 kl. 19.00 iskolekøkkenet Horne Skole \-/

Ta' selv bord med en menu arrangeret af bestyrelsen for Familie & Fritid.

Drop aftensmaden denne aften og tag hele familien med til en hyggelig afien.

Husk tallerkener, bsstik, kop og glas.

Ølog vand sælges.

Under kaffen e der amerikansk lotteri.

Prisfor rnedlemmer: voksne 50 kr. og børn 25 kr.

Pris for ikke-medlemmer: voksne 60 kr. og børn 30 kr,

Maks. 150 kr. pr. familie

Alle er velkomne.

Bindende tilmelding senest 10. januar til: Louise, W.75241093 eller

lnge Marie, tlf, 7526 0479

Familie & Fritid

AFTENSKOLELEDER SøGES @
Da Dagmar ikke ønsker atfortsætte som aftenskoleleder søges en ny til næste sæson.

Oplysninger fås hos Dagmar Kristiansen på tlf. 7526 0385.

Familie og Fritid

-.-,ffi*t#ryffi ,ffm#*mffi *ffi -#kffi *ffi -#Fffi ry#

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

Trf.75299@3n5299@8
Biltlf - 202249 40 nM2 49 40

Tistrup gPfff
G. B. Lange

Optiker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttt.75291287

Åbningstider: Man. - fre. 9.30 - 17.30

Lørdag lukket

' Naturju
. Solvrrme
. Ventlhtion
. Klo*

. BliHrenslrgerarbejde

. Yand

. Varmc

. Srnit€t

- indhent uforbindende tilbud

JulegaErn. k b€, vl sclvtolgelq hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER 11



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN, NOVEMBER

Der er kommet et par nye ansigter på Horne skole siden sidst. Rie Madsen der hariil
tematik, natur- og teknik og kristendom i 2, klasse, samt p-fag og støttetimer. Eva Lys-
holt som er støttepædagog og tilknyttet 1, klasse, pædagog Birthe Rasmussen er i bør-
nehaveklassen som støtte. Velkommen tiljer alle,

For tiden arbejder skolebestyrelsen med - hvad gør vi ved besparelser ?- Der skal spa-
res 1,5% for folkeskolerne i Varde Kommune 2004, JA - hvordan gør vi så det, uden det
kommer til at betyde en forringelse af undervisningen for vores børn.????? Der kan ikke
spares på personalekontoen før til august 2005, derfor vælger vi at spare 2o/o over de
næste par år, så timetallet får en nedgang på omkring 4,5 time pr. uge. Dette svarer til
0,175 stilling,

Ligeledes vil nedskæringen ramme skolens p-fags ordning med 3 timer pr. uge og 1,5
støttetimer i de små klasser (det der kaldes tidlig indsats),
Der tænkes også alternativt, med evt. at lukke skolen 5 dage, hvilket så medfører at
børnene skal have længere skoledage og lærerne undervise flere timer resten af dage-
ne.

Myretuen rammes også af besparelserne. Det drejer sig om dækning tilvikarer og mu-
lighederne for at holde arrangementer både med og uden forældre/bedsteforældie og
deltagelse i diverse kurser.
Alt i alt vil nedskæringerne betyde 0,75 mindre lærerstillinger ud at 11,2,situationen vil
for Myretuen være tilsvarende.

Nedskæringer I buskørsel
I forbindelss med vores underskriftindsamling mod nedskæringer i busdriften til og fra
Horne vilvi gerne takke de mange, som skrev under.
underskrifterne blev sammen med et protestbrev sendt til RAT, varde Kommune og
byrådsmedlemmerne i Varde Byråd,
MT ændrer ikke deres beslutning, men vi fik positive tilkendegivelser fra byrådsmed-
lemmerne i Varde og forventer ud fra del at varde Kommune ofrer penge på åt fastholde
de nuværende busafgange.

På Skolebestyrelsens vegne Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen

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

Banlcoklubben

12
Julegarærne kober vl selvrolqeliq hos
HORNEPOSTENS ANNoNcbRER



HoRNE STøTTEFORENTNG (BANKo)

Horne Støtteforening har i 2 omgange, først med et ros og ris møde og dernæst Støtte-

foreningens ordinære generalforsamling, fået en god snak omkring bankospillene i Hor-

ne.

Ros og ris mødet fik vendt mange spørgsmål og for de vigtigste var der meget snak om

bemandingen, for det er vigtig at have bemandingen på plads, så man ikke løber ind i
problemer på længere sigt, Der blev også snakket om, hvordan vi kan fastholde antallet

af besøgende til vore bankospil. Vi synes, det er et godt aktiv for Horne at kunne bevare

bankospillene, for at vi også i femtiden kan sætte et godt fingeraftryk på kulturen her i

Horne. 0g netop bankospillere er der behov for, og vi synes ikke der er grund til at kede

sig om torsdagen, så vi vil opfordre dig til at prøve, for det er både sjov og nogle gange

indbringende at deltage, Jeg skrev for mange år siden: 'Det kan være farligt at gå til
bankospil, for er man først kommet i gang, og fået stemningen, så kan detvære wært al
undvære.' Men til gengæld får man da også mange sjove og hyggelige timer sammen

med andre glade mennesker. Jo, I er velkommen alle sammen.

På generalforsamlingen blev det besluttet at oprette en emnebank for evt. interesserede
(se nedenstående ansøgning)

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Leif Sønderskov

Næstformand KristianToftegårdHansen

Kasserer Erik Sørensen

Sekretær Else Marie Madsen

Øvrige Eva Plauborg, lnger Hansen og Bakken Strebøl

Horne Støtteforening/Leif Sønderskov

BANKO.MEDHJÆLPERE

Horne Banko søger om medhjælpere til en emnebank, så vi har nogle motiverede og
hteresserede mft-ere at gøre brug af til vore bankospil. og her er så frdmgahgsmåden.
Du kan jo komme til bankospil, hvis du ikke allerede har prøvet det og så blive skrevet
op, og få en snak, om du har et ønske om netop det, du helstvil bruges til. Derefter har vi
eå et godt grundlag for at udnytte dine evner til glæde for begge parter. ldeen med denne
emnebank er selvfølgelig, at vi står bedre rustet, når der opstår en naturlig afgang fra vor
nedhjælperstab. Vi håber selWølgelig på en positiv reaktion.

Horne Støtteforening/l-eif Sønderskov

Julegarærne kobqr vl sefufoQellg hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER Ur 13
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Juflehffi*lHorne#
Kæmpe Julebanko i December!

Torsdag den 2. december 2004
I rk. - 18 x 100,- (deles ikke)
2 rk. - l8 x kødpakker værdi 300,-

3 rk. - 18 x 6oo,- <-fl'l; J:S';l*lt
Torsdag den 9. december 2004

I rk. - l8 x 100,-(deles ikke)
2 rk. - l8 x 300,- (min. %gevinst)
3 rk. - 18 x 600,- (min. Yzgevinst)
Denne aften serverer vi gratis kafe

Torsdag den 16. december 2004
I rk. - 18 x I hamburgerryg(deles ikke)
2 rk. - 18 x 300,- (min. %gevinst)
3 rk. - 18 x 600,- (min. %gevinst)

Torsdag den 23. december 2004
Ingen banko!

Glædellgiul
Torsdag den 30. december 2004

I rk. - l8 x 100,-(deles ikke)
2 rk. - 18 x 300,- (min. % gevinst)
3 rk. - l8 x 600,- (min. %gevinst)

Tak for i ir 2004
Godt Nytår

14 Julegave.nc kober vl schtrbcllo hos
xoRNEposrENs mnotcbnEn



2005
Stort startop-Banko

Torsdag den 6. januar 2005
I rk. - 18 x 100,-(deles ikke)
2 rk. - 18 x 300,- (min. % gevinst)
3 rk. - 18 x 600,- (min. Vz gevinst)

Chance indenfor 12-35-45 numre
100-600 kr. ved banko pålykkenr.
Opvarmningsrunde 200400-600
Udlodning på pøusebanko - medlemskort
Superbanko -bingo
500,- på sidste uges pausebanko

HORNE 4H TAKKER

Efter et veloverstået årsmøde 2004 vil Horne 4H hermed rette en stor tak til neden-

nævnte forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige sponsering af præmier ved

vort bankospil. STøT DEM, DE STØTTER OS

Sydves$ysk Andel, Horne

Horne- Vittarp Maskinforretning
Cykelhandler Svend Å. Østerberg

Horne Hallens Cafeteria
Andelskassen, Horne
Dagli'Brugsen, Horne

Sdr. Malle Maskinstation
Oskars Autoværksted
Horne Tømreforretning

HorneMurene
Horne Autoværksted

DAN EL

Saxofoni

Horne lfto
Mekaniker Ærders Jensen

Tistrup-Bounum Smede og Maskinfonetning
Sydbanlq Tistrup

Moesgård El, Kvong
Jørns Malkemaskin Service, Ølgod

Sindberg, Ølgod
Pileflet Lise Mogensen

Ejner Lindblad v/ Kjærgård Maskinforretning
Yvonne Jensen

TS Tømrer og Byggemontage
T & T Ellegaard

Landbrugets Nærbutik

i,f-11333*'ft'1,fi31,'F,{Er' ry 15



HøJSKOLEDAG

Horne og Thorstrup Sogne
Lørdag den 15. januar 2005 på Sig Hotel/Thorstrup Kirke

Kl. 9.30 Gudstjeneste irhorstrup Khke ved biskop Elisabeth Dons christensen.
Derefier formiddagskaffe på Sig Hotel.
Foredrag ved Elisabeth Dons Christensen: 'l begyndelsen var ordefl - om de fortællinger
og tanker vi bygger liv og kultur på.

Kl. ca. 12.15 Middag - to retter
Efter middagen kommer Dræsinebanden (læs omtalen)
Dagen forventes afsluttet kl. ca. 15,00

Pris pr. deltager: 150 kr, + drikkevarer

Hvis man ønsker kørselfta Horne, bør det ske ved tilmelding til:
WillyVandborg Tlf.75?f02æ
Kirkekontoret Ttf. 7526 0085

Nødvendig tilmelding senest 12. januar 2005.
Vel mødt i det nye år.

Thorshup og Horne Menighedsråd

QATETERTA
ffi@#sPark
Mødelokaler op til ca. 1.00 pers. v/Lisbeth Stig. øgoÅ/ei 33. Home. 6800Vorde

Juhgaveme kober vi selvlohelh hos
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DRÆSINEBANDEN

Dræsinebanden startede i 1988 og har

siden 1990 levet professionelt af deres

musik. Deres helt specielle stil, sange og

kostumer gør, alde ikke kan sammenlignes

med andre indenfor underholdningsbran-

chen, Deres sangs og ballader garneres på

scenen med en festlig, folkelig og særdeles

skæv humor, der rammer meget bredt .'.

såvel aldersmæssigt som geografi sk.

Dræsinebanden har udgivet 16 albums plus

medvirket på et utal af kompilerings- og

opsamlingsplader.

De har solgt over 700.000 LP/CD'er og modtaget stribevis af platin-, guld- og sølvplader.

To gange er de blevet nomineret til en dansk grammy. For nylig kom deres'Elvira og

Sixten' ind blandt de mest ønskede numre på DR's'Giro 413 ,. gennem de seneste 50

år overhovedet.

Gennem de seneste 12 år har de optrådt ved 1400 koncerter samt 200 musikalske fore-

drag om såvel 'Sprogøpigerne' som 'Den danske Højskolesang'. Det gør dem til de

suverænt mest efterspurgte i Danmark indenfor genren.

Sideløbende med deres album'Tæt på' har de skabt et nyt forrygende show. Skønsang

og medrivende rytmer, anekdoter og crazykomik går hånd i hånd ., så det er en sprud-

lende og veloplagt'bande', der er klar til at præsentere de nye toner og indfald.

Juhqaverne kober vl selvfohelin hos
xon-xepostsr.r s nnloncbnEn 17



HIF REVYEN 2OO4

Det var da li'godt fantastisk @w
At man endnu engang kunne stable en REW på benene med en perlerække af gode
numre, og endda numre hel i topklasse. Jeg måtte ganske enkelt overgive mig og måHer
ud, atjeg ikke synes at ha' oplevet noget bedre fra revyerne i Hornå. Det år ja nogle
slore ord, men ikke desto mindre var det den følelse, jeg sad med efter forestillingen åg
stadigvæk her dagen efier har kørende i mit hoved,
Hele revyholdet, både de lidt nyere og så de gamle garvede chkusheste, var helt fremme
i skoene og leverede det optlmale. Der var her tale om et fint sammenspil med gode
tekster og den rigtige instruktion til opførelse af hvert enkelt nummer, Revyen var gan-
ske enkelt en helhed, men som enhver anden revy var der eet enkelt nummer som både
jeg og mange andre nok synes vil gå over i historien. Nummeret,Kommunen og Kaj,
blev fiemført af Conny Poulsen og Uhik A Tøstesen, og teksl af Kurt Burkarl. Når dette
nummer skal fiemhæves, er det fordi, jeg føler det er det bedste nummer overhovedet i

alle de 45 år, der har været revy.
Men alle de andre numre følger lige trop herefter, og jeg mener, at Tage Hansen er lige
ved at overhale Dronningen, og at Jens Henning Gydesen ikke er hvem som helst, mån
alles som helst, og at Johan sprangers har godt styr på sin egen nutid og Hornes fortid,
og rned god grund kunne kaldes for den'Flyvende Hollænder,, og at Rasmus Guldager
bare har styr på den lille grå'Massey Ferguson'og ikke mindsipå Hansen, Dejgåids
drivhus, og at en gagget gangart blev gjort yderst populær og.fik god reklame med friske
aklører i skikkelse af Mette A Tøstesen, Lene Vig Nielsen, Riike Mogensen, conny
Poulsen Trine Thomsen og Mie Mogensen. Denne gangart gik lige ind og iad lige i øjet.'
D9r.e1mer9 

91dnu, 
musik ved-Bent Poulsen, lyd og lys, sminkå og kostume, *nå og

rekvisitter skal ha' roser med på1gien. Men der er lige et par væsenflige ting mere, som
forliener ros. lnstruktion. Utræftelige og jeg bliver ved, bliver ved, bliver veo"og pgliiuei
ved. Kurt Burkarl som havde tihettelagt hele dette show, og Kurt havde en hjælper med
på denne vigtige post, nemlig Heidi Ellegård.
Jeg havde en dejlig aften og det ikke mindst på grund af; at årets navn i HIF helt forgent
faldtpåKurtBurkarl,,denlillel...,ogfikdermedsatåretsrevyirelief.TillykkeKurt.

Leif Sønderskov

EIIIHAMGKCI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 0Z II, Fax: 75 26 03 96
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REVYEN 2004 - dagen derpå!

Her, dagen efter revyen, modtog jeg en

SMS fra en god ven som spurgte: 'har du

fået armene ned?' Jeg skrev tilbage: 'nej
det har jeg da ikke', sådan kan a//e der var
med til revyen, både foran og bag scenen,
godt tillade sig at sige. Det hele fungerede jo

bare perfekt, ingen kiks, hverken teknisk, på

scenen eller hos aktørerne, det gik lige

nøjagtig som det skulle, åh hvor var det
godt. lnstruktøren havde et par dage før

revyen, sagt til avisen at'Hvis de unge er

lige så gode som han tror de er, så bliver

det en kanonrevy',

De var ikke lige så gode som han troede de var, nej, de var meget meget bedre, tak skal
I ha'for det.

De øvrige, mere garvede aktører indfriede også til fulde og lidt mere til, instruktørens
forvenlninger

Endnu engang kan vi glæde os over en vellykket revyaften med et publikum, der sim-
pelhen bare er fantastisk, de første bifald faldt næsten før vi var begyndt, - så kørte det
bare.

Tak tilpublikum for den pragtfulde støtte.

At mine arme måske i lang tid vil være oppe skyldes det, der indtraf i pausen, jeg brev
udnævnt til årets navn........det kan ikke beskrives, hvad man føler idet øjeblik det går
op for en, at det lige netop er mig der får den titel, jeg var grædefærdig, nren hold kæft,
hvor var jeg glad.....Tusind tak for hyldesten.

Kurt Burkarl

Foto: John Thomsen

UDDELING AF POKALER

I pausen ved årets revy var der uddeling af årets pokaler. De 3 meget velforgente mod-
tagere er:

Ungdomspokalen Trine Thomsen
Fodboldpokalen Jonas Nielsen
fuets navn Kurt Burkarl

Jubgav€me kob€rvi selvtoheliq hos
HoRNEPosrENs ANNoNcbRER 19



2 TANDSLESTERSKABER tKRoKET EX m w
Eftsr en 2. plads ved landsmesterskaberne i kroket for par i cl rækken sidste år,
strøg Jens Henning Gydesen og Karsten Ladefoged helt til tops ved dette års
landsmesterskaber I Fuglsø. Denne gang I 82 rækken. Mesterskabet kom I hus
ved sejre over Voerladegård og Gudbjerg.
14 dage senere drog parret lgen tir Fugrsø, denne gang sammen med konerne
lvlargit Gydesen og Annl Ladefoged for at spille om landlmesterskabet for hold i
82 rækken. Her mødte de hold fra Mygdar, Herlufmagle ogØrnhø!,og da resultatet
blev glort op, stod Homeholdet som landsmestre
Eftar det flotte resultat vendte de nye landsmestre hjem til modtagelse I klubhu-
set
Den kun 4 år gamle kroketafdeling i HIF har hermed hentet 3 landsmesterskaber.
sidste år hentede Grethe og svend Hansen mesterskabet I c2 rækken.
Når man ser hvilken energi der trænes med på kroketbanerne er succesen hett
fortjenl TILLYKKE med de flotte resultater.

ft?ffi*#*ffi Wrqqffi H**%itr*{n*tr kr,*skq*
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PRIMO CUP 2O()4

Lørdagden 25. september 2004 blev Primo Cup afuiklet på Tistrup Stadion.

Primo Cup er et stævne for de 5 - &årige spillere. Afslutningen af udendørs sæsonen

for mikrospillerne bliver derved markeret, hvor der bliver inviteret hold fra naboklubberne.

I år har 14 hold deltaget i turneringen med ca. 120 spillere. Den bliver afuiklet i 4 puljer,

og der spilles i alt 18 kampe. Til at afuikle et sådant stævne kræves der en stor opbak-
ning, hvor ca. 18 voksne hjælper til ved at dømme kampene, hjælpe til i cafeteriet og

ellers få hele arrangementet til at løbe af stablen.

Spillerne viste stor gejst og kunne i år glæde sig over at regnen udeblev. Solen kom som

vanligt hvert år frem ved medaljeoverrækkelsen.

Dagen sluttede med medaljeoverrækkelse og efrer hårde og opslidende kampe, er det

nogle stolte og trætte børn, der får hængt deres medaljer om halsen, Som det har været
tradition de seneste mangs år, er det en repræsentant fa PRIMO DANMARKS ÆS, der
foretager overrækkelsen og i år var det Allan Spicker, der fik det ærefulde hverv. Alle

børnene bliver ved den lejlighed kaldt frem ved navns nævnelse, så det er stort især for
dem, der deltager for første gang.

Hjemmeholdene fra HorneÆistrup fik følgende placering:

Årgang Poder (5 mands) fugang 97 (7 mands)
Horne/Tistrup 1 'nr. 1 og guld Horne/Tistrup - nr. 2 og sølv

Horne/Tistrup3 - nr. 2og sølv

Horne/Tistrup 2 - nr.3 og bronze fugang 96 (7 mands)

Piger (5 mands)
Horne/Tistrup - nr. 2 og sølv

Horne/Tistrup 1 - nr.l ogguld
Horne/Tistrup 2 -nr. 2og sølv

En stor tak skal lyde til Primo Danmark Æs, som i alle årene har sponsoreret stævnet,

og til Kaj Hedevang, Sig, ved udlån og opstilling af 'lydanlæg/bil'. En stor tak tilforældre-
repræsentanterne og alle som har hjulpet med at afuikle stævnet.

mrcH'
Julroavernr k bGrvl selvt b.lio hos
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SLUTRESU LTATER U DENDøRSFODBOLD 2OO4

Ungdom
11-mandshold:

øs
Heneiunior 2 Drenqe 3 Lilleput drenoe 2
l.Ølgod lF (35 p.) 1. Varde (27 p.) 1. Esbjerg re (2s p.)
6. HorndTistrup (9 p.) 4. Horne/Tjstrup (12 p.) 6. Horneffistrup (5 p.)

Orenoe 2 Pioer 2 Lilleout drenoe 4
1. Horne/Tistrup (23 p.) 1. Hejnwig tF (19 p.) 1, Nr. Nebet tF (2S p.)
2. Ansager/skovlund (23 p.) 2. Horneffistrup (19 p.) 3, Horne/Tistrup (1g p,)

7-mandshold:

PioerC Miniputdrgnqel Minioutpiqer
1. Oksbøl B (21 p.) 1. GHRUÅB/Fåborg (21 p,) 1. Spangsbjerg tF 1 (2S p.)
5. Horneffistrup (10 p.) 8, Horneffistrup (0 p.) 4, Horneffistripz(tT p..)'

Lilleoutpiqer B Miniputdrenoe 3 Mikro 97
1. Varde lF 2 (21 p.) 1 , Varde tF (39 p.) 1. Nr. Nebet lF (26 p,)
6. Horneffistrup (6 p.) 8. Horne/Tistrup (B p,) 2. Horne/Tistrup (2i p.)

Minioutdrenqe C Minioutoioer Mikro 96
1. Skovlund lF (37 p.) 1. Grindsted FtF 3 (28 p.) 1. Esbjerg FB 1 (25 p.)
6. Horne/Tistrup (18 p.) 5. Horne/Tistrup 1 (12 p,) 2. Horne/Tistrup (18 p.)

Senior

Herre serie 3 Damesenior C 7-mands Oldbovs
1. Lunde B (50 p.) 1. Starupffofterup (18 p.) 1. Tistrup B (41 p.)
4. Horne lF (a1 p.) 8. Horne lF (1 p.) 4. Horne tF (22p.)

Hene serie 5 Veteraner

1. Næsbjerg RUI (61 p.) 1. Grindsted GF (a0 p.)

7. Horne lF (30 p.) 2. Horne lF (37 p.)

22 tF i"&"ffi's3+.,t'l,;iSLFdltl* ry



Horneffistrup's microputpiger har i denne sæson spillet i nye flotte trøjer, som er
sponseret af Dagli' Brugsen i Tistrup.
Pigerne har haft stor held med trøjerne. De har vundet de fleste af kampene både i
trrneringen og i MacDonalds Cup. Flot klaret piger.

Efter sidste hjemmekamp blev årets hjemmebanespiller kåret i samarbejde med
Skiern.Bank. Spilleren blev Jonas Nielsen, der fik præmien på 1.000 k. plus en

trøje overrakt af Kirsten Sørensen fra Skjern Bank. Tillykke Jonas.

Julegaraerne kober vi selvlolqeliq hos
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Oet erOK athnke benzin ved Dagli' Brugsen Horne

BENZINPENGE TIL HORNE IDRÆTSFORENING

Horne ldrætsforening har nu på 4, år haft en benzinaftale med OK/Dagli' Brugsen Horne,
Det forløbne år har Horne ldrætsforening opgent et beløb på6.771kr. som biugsuddeler
Karsten Ladefoged overrækker på en check tirAksel Hansen sponsorafdelingen.
Hvordan støtter man så Horne ldrætsforening:

. Med en OK-kort som er udstedt ved OK-TANKEN I HORNE.e Hver gang i tanker benzin/diesel med en OK-kort fra Horne støttes ldrætsfor-
eningen.

. Nyoprettede kort støtter ldrætsforeningen med et engangsbeløb på 300 kr,
samt 10 ileW.liter detførste år,

. Har man ingen oK-kort, så ta' en folder ved tanken næste gang i fflder benzin
på.

H I F/Sponsorafdelingen.

24 Julegaverne kober vl selvtoloelio hos
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SINDBERG er blevet landsdækkende og hedder nu STARK

Sindberg bygge- og trælastvirksomhed med afdelinger i Ølgod, Tarm og Skjern har i

samarbejde med 74 lokale leverandører til byggebranchen forenet kræfterne under et
nyt fælles navn STARK. Alle er en del af Det Danske Trælastkompagni Detaildivision.

Direktør Axel Gorrsen fortæller: Vores styrke kommer af vores lokale rødder, og fordi vi

kender hver eneste håndværker. Ved at forene kræfterne i et samarbejde med 74 lokale

leverandører til byggebranchen er vi med til at gøre byggeriet mere effektivt, Med viden

fta 74 søskendeforetninger over hele landel kan vi hjælpe vores lokale kunder til at
skabe endnu bedre byggeprojekter, små som store. Vi får en hidtil uset handlekraft til at
give den ekstra service, som vore kunder fortjener. Kig indenfor hos STARK i Ølgod,
Måske er det her, du finder årets julegave. Byggecentret er fyldt med gode gaveideer.

Red.

eå g#4r#,-3ry%fflt#-,æW HbffiHs#**eryn

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlt 75 24 4 33

tsRUUN øPrfu,
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tlf. 75 29 90 92

Tagronovering
Trmrtr- sncdker

Ah I repara$on
Nybygnlnger

tlfo6. tllbud

TS Tømrer
Byggemonta

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

BAUI|E,AAARD . JOBVEAADE I 3
æ7O øLAOD . TLFc 75 U 4A æ
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THGU HANDBOLD wÆw
somnpren var knap overstået inden vore haller begyndte at blive-fiidl op-med årets
håndboldspillere i Horhe-Tistrup/Hodde.

lgen i år har der været flot fremmøde, så vi nu igen kan mønstre hold i alle ungdoms-
rækkerne lige fra mikro og minimini og op til drenge- og pigespillerne. Vores spillere
under Team Nord/7 kan i år findes i rækkerne herre og dame junior samt dame ynglinge.
På seniorsiden siger vi igen goddag til herrehåndbolden, hvor vi har et hold med i serie
3. Damerne spiller henholdwis i Jyllandsserie, serie 1 og serie 2, Derudover har vides-
uden et oldghlshold med i DGl.

Som nogel nyt i år kan man købe en klubdragt. lndtil videre har ikke færre end 67 købt
dragten og den kan bestilles til og med den 1. december, hvor vi kører sidste runde. Vi
siger tak til Brinck smede og ws, skjern Bank og Primo, som er gået ind og har spon-
seret til disse dragter.

lgen i år har vifået lavet en skrabjulekalender med alle vores ungdomshold. Denne kan
købes for 25 kr. og den samlede præmiesum er i år 5.s00 kr., hvor hovedgevinsten er et
gavekort på 1.000 kr.

Har du endnu ikke fået købt en, så ring til Marianne Alnor 7529 9SSB.

Vi bestræber os også på i år at have speakning og musik til alle kampene i Jyllandsse-
rien i Hodde-Tistrup Hallen og arbejder på det i Horne Hallen. Kom op og oplev stemnin-
gen, hvis du har den første gang til gode.

Ønsker du flere oplysninger eller resultater, så find vores hjemmeside under www.horne:
varde,dk/

Hjemmestævner restan af året:
Lørdag 27, November kl. 12.30 - 18.40 I Hodde-Tistrup Hallen
Lørdag 4. december kl. 16.00 - 17.30 i Hodde-Tistrup Hallen
Søndag 12. december kl. 11.30 - 15.10 i Horne Hallen

Værkstedssalg af Beck og Jørgeåsen's
Kvalitetsprodukter.

Bing og aftal tid, - så blander vi farvetn

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

NordeoDI
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlt. 75 29 99 00
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Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transpart udføres med:
o Tipladsbiler
r Fodertankbiler
. Kreatur- og Grisetransport
o Containere - store som små

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

Ring 75 25 83 17 - vi finder altid en løsning
Vognmandsfirmaet

SV.AA. JENSENE/S

Tlf.
Fax

6. 5852 Bil
75 25 83 17
75 25 9't 17

v- Julegavcrne kob€r yl setvloheliq hos
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Formand Lene Jensens beretning. November 2003 - november 2004
Så er endnu et år fløiet af sted og det er tid at gøre status. Sidste vinter havde vi ca. 160
gymnaster og det var vi godt tilfredse med,

Vi fik ikke vores teenagepiger i gang, selvom vi forsøgte med nogle spottræninger i no-
vember og december. Det var for langt henne i vintersæsonen inden vi forsøgte.
Til forårsopvisningen havde vi bedt Brejninggård Efterskoles elevhold værg gæstehold,
da vi havde 3 elever her fra sognet og ca. 20 elever fra området. Både vore gymnaster,
ledere og publikum nyder at se sådan et stort hold unge mennesker i hallen, og mon ikke
det motiverer nogle af børnene til at knokle videre med gymnastikken. Det håber vi.
I indeværende sæson har vi næsten 200 gymnaster fordelt på 9 hold og det er rigtig flot
til trods for, at vi har måttet aflyse holdet'motion uden alded, da vi ikke kunne finde en
leder tildet.
De store drenge er blevet indlemmet i det nye blandede springhold fra 3. - 7. kl. Det er
vores største hold med 35 børn.

Vi har igen fået gang i teenagepigerne i samarbejde med sigffhorstrup og Mejls-orten-
Tinghøj, Det er rigtig dejligt, da det ofte er i den alder, at de forlader gymnastikken.

Alle vore ledere og hjælpeledere er vores vigtigste ressource, og såvel de unge som de
lldt ældre er gode til at tage imod de kursustilbud, som amtsgymnastikudvalget udbyder, I

skal alle have en stor TAK, for de mange timer I bruger i gymnastiksalen til glæde for
både små og store gymnaster.

Fremtiden må vi hele tiden forholde os til. Vi i bestyrelsen er her i november igang med
et DG|-kursus på 2 gange 4 timer, hvor vi har valgt at arbejde med udarbejdelse af en
bestyrelsesmappe og lave udkast til nye vedtægter. Det bliver ret spændende at se det
færdige resultat. Vi har allerede fået meget ud af den første aften, vi har deltaget.

Som sædvanlig viljeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det
forløbne år. Jeg ser med glæde frem tilsamarbejdet ide kommende år.

I lighed med tidligere år viljeg også på foreningens vegne takke John på skolen, Thorkil
og Else Marie i hallen for den fine begening, vi altid får.

November 2004/l-ene Jensen

ai566g*599r3#nf 6*ffi *tr#tg*x*xrr
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
Den 23. november 2004

Formandsberetning 2004:

Jeg kan nu se tilbage på 5 år som formand. 5 år der hver især har været spændende at
være en del af og samtidig også 5 vidt forskellige år.

2004 har igen været et normalt år efter jubilæumsåret 2003 hvor vi igen har haft bedre
tid - tid til at være en idrætsforening for vore medlemmer.

På generalforsamlingen sidste år fremhævede jeg nogle punkter, vi skulle have taget fat
om i 2004 - nogle punkter har vi igangsat, nogle er på absolut begynderstadiet, mens
andre venter på at blive taget fat om fra 2005.

Et af punkterne var de kære kontingenter, som vi tit og ofte før har brugt alt alt for meget
fæb ft på at få inkasseret, fa dewæne efterhånden flere og flere medlemmer, men
dewærre også de samme personer hver gang.

Vi har i Horne lF ftaå}Q4lavet en fast procedure omkring kontingentrestancer.
I Horne Postens januar nr. 2004 lavede vi en klar meddelelse til vore medlemmer og en
gengivelse af et brev, vi sender til vore medlemmer, der ikke har betalt kontingent efler
en rykkerskrivelse.

Dette har været en ubetinget succes. lkke at det er spændende at sende skrivelsen til de
pågældende, men ud af de 10 breve vi gennem 2004 har været nødsaget til at sende -
har alle betalt - 7 inden for fristen på 10 dage, t havde fist til at få betalt inden aftenens
kamp og afleverede restancen 5 min. før kick off og de resterende 2 kort tid efter, at de
ikke var blevet sat på hold til kamp.

Jo det vhker, selv om nogen synes det er en hård metode, men hvis det er på den måde
det skal være, ja så gør vi det sådan.

Vi har længe ønsket at få gennemgået alle vore aktiviteter - ikke for at nedlægge nogen,
men mere for at de ikke nedlægger sig selv og stadig opfflder nutidens behov - der er
tale om både de sportslige og de økonomiske aktiviteter.
I 2005 vil denne proces starte, men i 2004 startede'fed ftedag'som sn ny aktivitet på
forsøgsbasis - startet af 3 forældrepar - på absolut eget initiativ,

Aktiviteten lød spændende og vi gav hurtigt grønt lys for at gøre forsøget over foreløbig 2
gange - hvorefter vi sammen skulle evaluere.

Evalueringen har endnu ikke fundet sted, men opbakningen har været overvældende, så
jeg kan ikke forestille mig, at aktiviteten bliver taget af programmet igen, men måske

Fortsættes .......

ål#2s\t/

revidereten smule,
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.!eg synes det er et godt initiativ at tage i privat regi - en meget interessant femgangs-
måde,'som vi absolut kan bifalde iforeningen, også fiemover,så opfordringen er: skulle
nogen sidde med en god ide - så kom frem med det og lad os so om det er noget vi kan
bruge iHorne lF,

Pædofili har også været et nødvendigt tema i 2004 - et tema vi absolut helst ville være
ioruden, men kan ikke tillade os at se det overhørigt.
Vi har vurderet fem og tilbage, hvordan vi skulle gribe det an, og efler en del møder
berom, har vi i foreningen på egen hånd og med lidt hjælp udefta - selv fremstillet vores
egen lille folder om, hvordan vi gør i Horne lF. Vi lavede en husstandsomdelt folder og til
orientering kan jeg oplyse, at vi kun har oplevet positiv respons herpå - også fra diverse
klrætslige organisationer og Varde Kommune.

i rets gang:

Vi har deltaget ijulearrangement og høstfest sammen med andre foreninger i Horne, Vi
har aftoldt - synes jeg - en uundværlig bestyrelsessammenkomst - hvor håndboldud-
valget stod som arrangør, og hvor vi bl.a. skulle synge karroke og gerne bruge rekvisit-
ler, der matchede til sangene vi sang. Uden at sige for megei viljeg dog godt afsløre, at
det lød mindre godt, men skægt det var det.

M havde i øvrigt nogle fornøjelige timer sammen inkl, god mad leveret af hallens cafete-
ia.

Der har traditionen tro været aholdt sportsuge. En økonomisk god sportsuge, viljeg
godt afsløre. Vi har deltaget på Torvedagen og for få dage siden sluttede foreningsåret
med en rigtig god revy,

De enkelte udvalgsberetninger beskriver årets gang i udvalgene og vil ikke blive beskre-
vet yderligere - dog vil jeg kort nævne, at vi fik 2 x landsmestre i kroket ved først Jens
Henning Gldesen og carsten Ladefoged og senere igen Jens Henning og carsten +
ægtefællerne Margit og Anni- godt gået og tillykke med det.

Fremtiden:

vi vil igang med at gennemgå de enkelte udvalg sammen med udvargene og planlægge
fiemtjden - hvad skal der gøres, og hvad skal der ske af initiativer,
Vi vil i dialog med skolen om et forhåbentlig gensidigt samarbejde. Vivil forsøge at vise
skolens elever vore aktiviteter. Der går helt sikkert børn rundt i Horne og sogn, som ikke
dyrker en form for motion, spejder eller lignende, og det kunne jo være sjovt, hvis et
samarbejde med skolen, kunne gøre bare en enkelt interesseret i Horne lF, samtidig

Julecaverne kober vi sehlobelio hos
ron-peposrrxs mnoHcbnEn



med at yi også skal udnytte aktviteten 'fed fredag' som måske også kan være en god

indgangsvinkel til nye medlemmer.

Der er mange ting at tage fat om, men vi skal ikke bare tage fat for at have noget at lave,
nej, det er også vigtigt, at vi holder ved det, vi synes er rigtig godt og justerer på det vi
synes kunne blive bedre.

Uden at rose os selv for meget tør jeg dog godt sige, at vi har en hamrende god forening
i Horne lF - en velfungerende forening, som vi kan være stolte af, og en forening vi selv
alle sammen er en stor del af.

M ha en økonomiske velfungerende forening tør jeg godt afsløre inden kassereren

kornrner på banen, men vi skalogså bruge vore midler rigtig og retfærdig.

Vi *d gøre det godt for vore medlemmer, vi skal gøre det godt for vore trænere, vi skal
gøredet godt for vore støtter og sponsor€r, vi skal gøre det rart at komme i Horne lF - ja
[isten er uendelig, og ja, vi skal gøre det godt for alle hele tiden, og det forsøger vi også
på, I€n 100% retfærdig kan vi ikke være hele tiden hele året.

Vi lægger 2004 bag os og ser fem mod 2005, hvor vi heldigvis får mulighed for at forsø-
ge at nå alt det, vi planlagde lor 2004, men som vi også må tilstå, vi overhovedet ikke
nåede - tiden flyver af sted også i en forening som Horne lF.

Afslutning:
Jeg vil gerne sige en STOR TAK for 2004 til vore uundværlige sponsorer, der.støtter på

mange områder, til Støtteforeningen for det årlige bidrag, til Horne ldrætspark for et fort-
sat meget godt samarbejde, til de selvsupplerende udvalg under Horne lF, hvis formål
det er at skaffe penge til Horne lF - her tænker jeg på Præmiespiludvalget og Sportsu-
geudvalget.

En tak skal også lyde til Bente Jakobsen for journalistikken, rart at du selv følger de
mange forskellige aktiviteter, så du selv kan lave artikler til avisen om Horne lF.

En stor tak skal også lyde til Else Marie og Thorkil + øvrigt personale - I er også en stor
del afden gode ånd i Horne lF.

Jeg vil også sige tak til Niels Åge, Kurt og Anna fra Hovedbestyrelsen og til alle øvrige
udvalgsmedlemmer.

Kort sagt en stor tak til jer alle. I har ydet et bidrag - stort eller lille, men under alle om-
stændigheder et bidrag, vi har brug for iforeningen,

For Horne ldrætsforening

Dora Harck, Anna Vig Nielsen, Nieb Åge Kristensen, Kurt Burkarl

Julegaverne kob€rvi selvtoheliq hos
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Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00_1g.00
tirs og ons. 8.00_17.30
lørdagogsøndag g.00-13.00

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44
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PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 7T
Fax: +45 75 29 97 69

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

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

28.11.2004
05j22004
12.12.2004

19j22004
24.12,2004
25j22004
26j2.2004
01.01,2005

02.01.2005

09.01.2005

16.01.2005

23.01.2005

30.01.2005

kl, 09.00

kt. 10.30

k|.09.00

kr.10.30
kI.14.00
kr. 09.00

kt. 10,30

kl. 10.30

kt,09.00

kt.10.30
kt.09,00
kt. 10.30

kt.09,00

Juleaflen

1. juledag

2. juledag

Nytårsdag

Sognepræst Finn Pedersen,.Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke

Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

tf.7526-4055
rf.7526-0042
ilf.7526-0085
flt 7526-0556
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Udgave StofsEnest
Nr.269

Nr.270

Nr,271

Nr.272

Nr.273
Nr.274
Nr.275

Lørdag den 15.januar
Lørdag den 5. marts
Lørdag den 2, april
Lørdag den 14. maj

Lørdag den 30. juli

Lørdag den 3. september
Lørdag 12. november

Bladet udkommer
2. februar

23. marts

20. april

1. juni

17. august

21. september

30, november
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Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, ilt. I 526-052T
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, GB00 Varde, flf. 2522-3g3g
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AKTIVITETSKALENDER

no,. 27,11.2æ4 Julemarked iHorne Hallen

27.11-

28.11.2004 Spejderne. Juleweekend
d€c. 02J22004 Forældredag i Horne Skote

05,n.n04 SpejdernesLoppemarked
05.12.n04 Julemarked på Hornelund
07J2.2W5 Advents/iulekoncert

17.12.2004 Juletræsfest i Horne Hallen
19,12.2W4 Juleoptog

26.12,-

28.12.2004 Jule-badminton i Horne Hallenjan, 15.12.2005 Højskoledag

25,01.2005 Horne Sogneforening. Generalforsamling
26,01.2005 Mad for hele familien. Famitie og Fritid

febr. 06.02.2005 Spejderne. Fastelavn og gruppemøde.
26.02.-

27.02.2æ5 Hornemesterskaberne i badminton
marts 10.03.2005 Koncert i Horne Kirke

19.03.2005 Spejderne.Gødningssalg
19.03.2005 Gymnastik - lokalopvisning i Horne Hallen
30.03.2005 Familie & Fritid. Generalforsamling
13,05,-

16.05,2005 Spejderne. Bæver/ulve sommerlejr
uge23.2005 Sportsuge

23.06.2005 Spejderne.sct.Hansaften
16.07.-

24.07.2005 Spejderne, Korpstejr

å#e#ry'h-.4å,WWryw#ffi
Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvcj 132, 68m Vardc, llf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Ncbel: Mandag - Fredag kl. 9.m - 16.00
Kontbrlid Hornc Andclskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Torsdag kl. 17.00 - 19.00

s4ry if*nnH33,i",f'1,ffi31"F;XEl* ryf



- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIITT
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 ØLGOD

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

vlChr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Ilorne
Tlf. 75260163 - bilflf. 2L22680u20330163 tl

EOBNE
JOH'{ BORG HAI{SE!'|
HORilE . 6Eo0 YARoE . TLF: 75 26 0 93ew

Skaftemæssig rådgivning - Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

l.B.C. Revision
v/lnge B. Ghristensen. Reg. revisor H.D., Rotbølvej 9, Home, 6800 Varde, Tlt.l126O24l

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

Åbningstid: mandag - lredag kl, 8.00-12.00

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

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

tlf. 7526 0102 eller 20437711

Mekaniker

Anders KJensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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