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og slutter af med julemusik ved Hornelund

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn
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ABNINGSTIDER JUL OG HVTAN 2OO5 I HORNE

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Mandag

Lørdag

Søndag

17j22005 08.00-13.00

18.12.2405 08.00-17.00

24.12,2005 08.00-12.00

25.12.2005 Lukket

26,12,2005 Lukket

31j22005 08.00-'t3.00

01.01.2006 - Lukket

I dette nummer: Fortsættelsen af Sv. Aa. Tonnesens "Krøniken".
Landsmesterskab i kroket til Home.
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JULEMARKED

Traditionen tro afholder Hornelund Plejecenter julemarked

søndag den 4. december kl. 14.00

Der kan købes mange fine ting, som er fremstillet i løbet af året. Der vil også være en
masse fine juledekorationer, som plejer at blive solgt meget hurtigt, så hvis du vil sikre
dig 6n, er det om at være med fra starten.

Der kan også købes kaffe med hjemmebag. Pris 15 kr.

BrugerrådeUBørge Andersen

ffiNmme k.-W_k#fttrfr
Juleoptogs-tilbud
. 10% på butiksvarer
(enkelte vareundtagelser, iht. regler se medlemstavlen)

Tilbuddet gælder kun søndag den 18, december,
hvor Dagli'Brugsen har åben kl. 08.00 - 17.00

Gå på juleindkøb i Dagli'Brugsen
. bestyrelsen serverer gløgg,

'/i ørufur a[fe vore furnder
en gfædetig jut

BADMINTON 
&E M W

lgen i år er der muiighed for at spille badminton i Horne Hallen ijuledagene.

Hallen er åben den 26., 2l . og 2}.december kl. 9.00 - 12.00

Der vil være mulighed for at spille badminton, bordtennis og curling. Hallen er åben for
alle, der har lyst til komme ud og røre sig ijuledagene.

Hornemesterskabeme afholdes søndag den 26. februar 2006

sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information kommer først idet nye år.

tF. Julegavernc kobcr vi selvlo$elig hos
HOBNEPOSTENS ANNONCøRER



Julehyggeaften

for olle generotioner i Horne Hollen

Fredag den 16. december 2005

Aftenens proqrom:
kl. 19.00 Velkomst
kl. 19.05 Luciooptog med børn fro Myretuen
kl. 19.30 Dons omkring juletreet
kl. 20.00 Uddeling of slikposer

Underholdning for børn
Lotteri med flotte premier
Få et spil kort eller billord
Der kon købes gløgg, ebleskiver og koffe

kl. 22.00 Aftenen slutter

Deltogeryebyr: 30 kr.
Vi ses i Horne Hollen

Monge julehilsner fro
HGF, Sogneforeningen, Spejderne og FIIF

fuffi *#Wtrffiddr*f€Fffi ffi *#ffi #trffiH
TRÆNTNGSTTDER FOR VETERAN- 0G oLDBoYSSPILLERE 

ø
Traditionen tro starter træningen

søndag den 1.januar2005 k|.14.00

Herefter træning hver lørdag kl. 13,00

Nye og gamle spillere er velkommen 
*ordrederne/Jens, Kaj og Gunnar

if,t-H33#,8 X.ffål""b;#f' ry
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HORNE KRO

Julefrokost på Horne Kro den 2. december kl. 19.00 - få pladser tilbage
Julehygge 2. juledag kl. 12.00 - 16.00

Tak for endnu et år med god opbakning og øget omsætning. Trods forskellige uheld er vi

stadig optimister og tror på fremtiden på Horne Kro, 2006 bliver et endnu bedre år, da vi
allerede nu har booket mange fester i kalenderen.

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår

Kirsten og Kurt

OLIEUDSLIPPET PA HORNE KRO

Efter næsten et år skal vores oliesag nu op på møde i Plan- og Teknikudvalget den 17.

november 2005. Vi er blevet gjort opmærksom på, at vi højst sandsynlig bliver påbudt at
rense jorden for olieudslippet fra den 11, november 2004, Der er også fundet olie ijorden
af ældre dato, som vi ikke kan blive gjort ansvarlige for, Oprensning er anslået til at ville
koste 600.000 kr. plus moms.

Får vi dette påbud agter vi at anke sagen, fordi vi ikke mener, der er nogen gevinst i at
rense jorden for den nye forurening når vi stadig bliver registreret som forurenet grund
pga. den ældre forurening. Olien gør heller ikke videre skade, og der er ingen fare for
drikke vandet.

Vores advokat iÅrhus mener, vi skal lægge sag an mod OK.og Roug, men vivilgerne
se tiden lidt an. En retssag vil være omfattende både økonomisk og menneskeligt.

Kifsten og Kurt Hansen

IIorne ICro

På Horne Kro - er nraden altid go'

G ode s e ls kab t/mø de lokale r.

Hyggelig krostue og krohave.

W l.everer også mad ud af huset.

Vi ses hilsen Kirsten & Kurt
nE 75260019
E-mail: kirstenhansen@surf mail.dk

i"f;-1Hff#,.r'l"T3L'"g#r" ry



NYE WINTHER CYKLER,LIGE HJEMKOMMET 
Æfr,

Er der 6n, der mangler en ny cykel til fødselsdag eller julegave.

40 cykler i børne- og voksenstønelser til priser fra 1.100 kr. til 4,600 kr.

Horne Cykelforretning v/Svend Aage Østerberg

HORNE SOGNEFORENTNG .(5_\
'{A;z

Horne Sogneforening aft older generalforsamling

tirsdag den 24. januar 2006 kl. 19.30 på Horne Kro

Dagsorden if. vedtægterne.

Ev' forslag afleveres skriftlig til formanden senest 14 dagefør, 
Horne sognef.rening

STORT MODESHOW I HORNE HALLEN DEN 27. FEBRUAR 2006

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne spændende aften. Alt overskuddet går

ubeskåret til Horne ldrætsforening.

Tusseyngler/Henriette Nielsen

TENNIS

Tennissæsonen er slut for i år, derfor beder vi alle, der IKKE vil spille til næste år om at

aflevere tennisnøglen til Anne Mette Jensen, Xt, 2299 1360. Hvis du ønsker at spille til
næste sæson, skaldu beholde din nøgle.

Når tennissæsonen starter til næste år, kan du benytte dig af banen uden at du først skal
have fat i en nøgle, og kontingentopkrævning vil automatisk blive tilsendt.

HUSK!! ALLE, der spiller tennis skal betale kontingent, det er ikke kun den person, der
har en nøgle.

ffiw

Spejderne afrolder loppemarked hver den første søndag i måneden på Hindsigvej 29,

Dog med den undtagelse at vi holder lukket søndag den 1. Januar 2006 og søndag den

5, februar 2006,

Jubgavernc kobcr vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



BRUGERRADET HORNELUND

Julemarked - søndag den 4. december kl. 14.00
Onsdag den 14, december
Onsdag den 1 1, januar

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

Dato

05.12.05

12.12.05

19.12.05

09.01.06

16.01.06

23.01.06

30.01.06

Emne/aktivitet: HVER MANDAG KL. 14.00 - 17.00

Viggo Hansen, Fredericia: Mit liv som politi gennem 40 år.

Anni Nielsen, Strellev fortæller om Cuba.

Grethe Jensen, Ølgod: Juleafslutning

Lærer Keld Jocumsen, Home.

Firkløveret frq Hemmet.

Lars Holm, Alslev: Underholdning

Lærer Keld Søndergård, Horne

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 6. december i Grindsted: bowling, julefrokost og pakkespil

HORNE 4H

Efter et veloverstået årsmøde vil vi gerne her igennem sende en stor tak til
sponsorer, der så velvilligt og trofast støtter 4H arbejdet i Horne.

Tak til:

sydvestjysk Andel, Horne-Vittarp Maskinforretning, cykelhandler svend Aa, Østerberg,
Horne Hallens cafeteria, Horne Andelskasse, Dagli'Brugsen Horne, sdr, Malle Maskin-
station, oskars Autoværksted, Horne Autoværksted v/John Borg, mekaniker Anders
Jensen, Horne Tømrerforretning, Horne Murerne, Dan-El, saxofonien, Horne Kro, Ti-
strup/Bounum smede- og Maskinværksted, sydbank ristrup, Moesgårds El, i Kvong,
Jørns Malkemaskine service i Ølgod, stark Ølgod, pileflet v/Lise Mogensen, strømgards
El-service, Landbrugets Nærbutik, Partner Revision Vest Æs, A & K christensen, T & T
Ellegaard, Y & G Jensen og Lotte Andersen.

Horne 4H ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamte

@
alle vore

Julegaverne kobcr yl s€lvtoheliq hos
HoRNEPosrENs lxnoncbnEn



HORNE AFTENSKOLE

Førstehjælp
På opfordring har vi besluttet at'tilbyde et 12 timers kursus, som giver den grundlæggen-

de førstehjælp. lngen ved, hvordan vi handler og reagerer, når/hvis vi står i den svære

situation, men på dette kursus lærer du at yde den livsnødvendige førstehjælp og du er

således bedre rustet.

Kurset indeholder både teori og praksis.

Kurset løber over 4 tirsdage og afsluttes med et bevis,

Starttirsdag den 17. januar k|.19.00 -22.00 på Horne Skole

Øvrige datoer: 2411, 31 I 1 og 7 12

Pris: 175 inkl, materialer betales første aften

Tilmelding senest den 16. december til undertegnede

Kreativ
Er der flere, der har lyst til at deltage i kurset er her 2 nye datoer.

Starttirsdag den 10. januar k|.19.00 -22.00 på Horne Skole

Sidste dato er 21. februar.

Pris: 1,t0 kr. + materialer betales første aften

Tilmelding senest den 16. december tit undertegnede

Horne Aftenskole v/Henriette Nielsen, tlf. 7526 0438 (bedst aften)

FOREDRAGET MED LARS BOM

Den 11, oktober havde rigtig mange (231)fundetvejtilHorne Hallen. Skuespilleren Lars

Bom fortalte om mobning og hvordan man kunne komme den til livs. Vi har vist alle væ-

ret mobberehlevet mobbet, så man fik virkelig noget med sig hjem. En aften med mange

gode oplysninger og redskaber. Lars Bom både begyndte og sluttede sit foredrag med

en Bamse og Kylling sang til stor fornøjelse for både børn og voksne.

TAK for at I mødte så talstærkt op. Det er dejligt at arrangere, og så få så fiot en opbak-

ning' 
På aftenskolens vegne/Dagrnar og Henriette

HNEIAMclKEI
Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, Tlf: 75 26 02 Il, Fax:75 26 03 96

,ty if"'"?33+'ft'X^il3licb"'*Ef' ry



HøJSKOLEDAG

lørdag den 21. januar 2006 '

PROGRAM:
Kl. 09.30: Gudsgeneste i Horne Kirke

ved gadepræst Iben Munkgaard Davids.

Ca. kl. 10.30 Formiddagskaffe på Horne Kro.

Derefter foredrag ved gadepræst Iben
Munkgaard Davids "Når Præsten går i Byen'.

Ca. kl. 12.00 Middas.

Ca. kl. 13.00 Foredrag ved Leif Hansen over hans bog
T seng med fienden".

Ca. kl. 14.30 Pause med kaffe/the og småkager.

Ca. kl. 15.00 Leif Hansen fortsætter med sit foredrag.

Pris pr. deltagen 13O kr. * drikkev?r€r.
Alle er velkomne. Kirkebilen kører.

Tilmelding: Bente Dinesen, tlf. 75 2O 05 03.
Ruth Jensen, tlf. 75 26 OO 78, bedst om aftenen.
Senest tilmelding den 14. januar 2006.

Menighedsrådene i Thorstrup og Horne

Julegaverne kobervl sclvfcheliq hos
HoRNEPosrENs lxxoncbnER



TORVEDAGSUDVALGET

Torvedagsudvalget inviterer tillidt hjernegymnastik i Horne Hallen hver anden
En hyggelig aften hvor der spilles whist med forskellige makkere.

Der er indlagt en pause, hvor der seryeres kaffe m/brød.

mandag.

Ja, vi kan kun opfordre dig til at møde op, da lysten til at spille kort er
eneste krav, resten skal vi nok hjælpe dig med.

Vi kalder det også præmiewhist, så derfor er der følgende præmier.

1, præmie

2. præmie

3. præmie

+ præmie for bord nr. 4
+ prærnie for bord nr, å6 osv.

kr.200,-
kr, 150,-

kr. 100,-

kr,80,-

kr. 60,-

9. + 23,

6, +20.

6. + 20.

3. +18,

1.+15.+29.
12.

Spilledage i2006: , Januar

Februar:

Marts:

April:

Maj:

Juni

VANDLøBSIåUG

Sydvestjysk Landboforening, Varde har oprettet vandløbslaug i hele kornmunen.

Formålet med disse vandløbslaug er at være bindeled mellem lodsejerne og det offentli-
ge (kommunen).

Vandløbslaugene er høringsberettigede ved kommunen, idet kommunen forestår op-

rensning af vore vandløb.

Udvalgsmedlemmer i Horne Vandløbslaug er:

Søren Jensen, Frede Holm, Slgurd Møller, Hans Jepsen, Erik Harck Madsen og Jes

Østergaard.

Udvalget er selvsupplerende.

På udvalgets vegne/Jes Østergaard

10 ry i"&',i;;33f.'"T'1ff31,"$Xtf' ry



JULETRÆER
JUTETRÆER JULETRÆER

Mange husejere tænker HVORDAN kommer jeg lige af med mit jule-
træ.
MEN det bliver ingen problem efter julen i år.
Lørdagden7.januar vil HTH-s håndbold-piger være behjælpelige med
jeres brugte juletræ(er).
Vi kommer i samtlige gader i Horne, Tistrup, Hodde, Asp, Bjerremose
og Stundsig
Men er der nogle uden for byerne, som gerne vil have juletræet af-
hentet, er vi ogsa behjælpelige 'bare ring3.
Er man ikke hjemme, kan man hænge en pose med penge påjuletræ-
et. Læg juletræet så vi kan se det, når vi kommer på besøg.
Prisen er kun 25 kr. pr stk.
Pengene gar til en international håLndbold tur i Holland.
Påsken 2006.

SKULLE I HAVE ANDRE ARBF^IDSOPGAVER, SOM I TROR PIGERNE
KAN UDFØRE, ER VI MEGET INTERESSEREDE.

Ti ses den 7. januør ved froveddørerl

'...ru,':#:#," w wi#åffi;::,::"

Tistrup OPffX
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6ffi2 Tistrup

11t.75291287

Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: 9.30 - 14.00

fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket

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

Tlt. 7 5299 093 I 7 529 9 098
Bilrlf . 202249 40 DO62 49 40

- indhent uforbindende tilbud

Jubgarærno kober vl s€lvl.heliq hos
HoRNEPoSTENS ANNoNcbREn 11



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Ordensregler
Home Skole har et sæt odensregler. Disse er blevet redigeret og gjort

En enkelt ting er tilføjet "Du skal forlade skolen når du har fri."

Detfulde sæt ordensregler kan ses på skolens hjemmeside: www.home-skole.dk

Rygepolitik
Det er blevet konstaterct, at nogle af eleveme ryger på eller ved skolen. Dette er ikke

tilladt hverken før, under eller efter skoletiden.

Rygesager vil blive konfiskeret og kan aftentes på skolens kontor af forældrene.

Hvis man nægter at udleverc tingene vil eleven blive sendt hjem og forældrene blive

undenettede.

Få mere information om skolens rygepolitik på hjemmesiden.

Hærværk
Der bliver stadig begået hærværk på skolens område og ved Myretuen.

Vi skal hermed opfordre jer alle til at kontakte skolen, hvis I ser noget underligt i næfie-
den.

Valg til skolebestyrelsen
Så nærmer tiden sig for valg til skolebestyrelsen, Vi kan kun opfordre til, at der kommer
så mange kandidater som muligt.

Det er et spændende arbejde. Få mulighed for at være med til at præge, hvordan jeres

børns skole skal være, f.eks. hvilke bøger der skal bruges, ansættelse af personale,

økonomi og være med til at opretholde det gode samarbejde mellem sFo, børnehave og
skole.

Der er også mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, hvor skolebestyrelserne
er med både ikommunen og på amtsplan,

Der foreligger helt sikkert en stor og meget nødvendig opgaVe for skolebestyrelserne i

forbindelse med den nye kommunalreform,

Vi skulle jo gerne fortsat sikre de bedste forhold for skolerne i lokalområderne.
Den afgående skolebestyrelse skal hermed opfordre jer til at bakke op og være med til at
få valgt en ny god bestyrelse.

Vi har alle 5 haft nogle spændende, men også hårde år i bestyrelsen. Der har været
mange opgaver, men det har givet os alle en masse god erfaring og nogle gode oplevel-
ser.

Nærmere oplysninger om det forestående skolebestyrelsesvalg og om, hvofdan I melder
jer som kandidater følger i de næste numre af Horneposten.

Selvom det er lidt tidligt ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår,
Tak for det gode samarbejde i det forløbne år.

På skolebestyrelsens vegne Eva Vig Jessen og Henning Lindenberg

@
tidssvarende.

12
Julegav€rn€ kobcrvl selvtoQeliq hos
HoRNEPosrENs ANNoNcbRER



Det er hvert år en fornøjelse at hjælpe med skolernes motionsdag, som altid løber af

stablen fredagen op til efterårsferien,

Alle landets skoler arrangerer denne dag forskellige ffsiske aktiviteter for skoleelever.

Desværre var der i år så få forældre til at hjælpe i Horne, at udfordringen'kun'blev på 5
og 10 km. Løb,

Tidligere har de større elever (fra 4. kl. og opefter) haft mulighed for at cykle til skoven

ved Nørholm Gods og der løbe en rigtig udfordrende tur i kuperet terræn og derefter

cykle retur til Horne og evt. lave yderligere en aktivitet hjemme ved hallen.

Det kræver ca. 15 - 20 forældre til at hjælpe med at stå'posffuejvisere.
Desværre var der for få hjælpere i år til at skoleeleverne kunne få denne udfordring.
V vilhermed gerne opfordre forældre og bedsteforældre til børn på'Horne Skole til at

melde sig som hjælpere næste år til Skolemes Motionsdag, så eleverne igen kan få en

støne udfordring. Det vil de fleste af dem nemlig rigtig gerne.

Sæt allerede nu X i kalenderen ved fredag den 13. okt. 2006.

Maria Hansen & Lene Jensen

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid kl. 17.00 - 19.00

JulegarErno kobervl s€lvlclgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER 13



HORNE MENIGHEDSRAD

Anne Lise Vandborg havde sagt sin stilling som kirkesanger op med udgangen af au-

gust. På grund af sommerferien valgte vi at udskyde annonceringen af stillingen til be-
gyndelsen af august. Der indkom 2 velkvalificerede ansøgninger. Et ansættelsesudvalg

bestående af kontaktpersonen, kassereren, formanden, præsten og organisten havde

samtale med de to ansøgere den 31. august, Her blev det besluttet at ansætte Annama-

rie Uhre, der har bopæl i Varde. Hun havde sin debut den 25. septembu,

Ellers har næste års budget lagt beslag på tiden. Udmeldingen fra provstiudvalget har

været sbam. Det endelige budget blev fastlagt på et offenUigt møde dBn 24. oktober.

Desvæne mødte kun en enkelt interesseret op. Udover bevillingerne til driften har vi fået

50.000 kr. tilkalkning af kirken, 12,000 kr, tiludskiftning af yderdøren ikirkegårdskonto-
ret samt 20.000 kr. til indkøb af brosten til ændring af de smalleste gange på kirkegår-

den. Men vi fik ikke penge til nedlægning af stenene!

Som man har kunnet se, er kirkegårdskontoret blevet omfuget. Her i efteråret skal toilet-

bygningen ombygges, så den bliver handikapvenlig.

Willy Vandborg

Transport i vest - så er vi bedst!

Alt i transport udføres medi
o Tipladsbiler
o Fodertankbiler

o 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.JENSEN'y
6. 5852 Bi

Tlf.
Fax

75 25 83 17
752591 17

14ry Juleoawme ktbcrvl s€lvlobelio hos
HoR-HeposreHs mnolcbnEn



ANNI THOMSEN I BYRADET

Ved byrådsvalget ftk Anni Thomsen et flot valg og med 310 personlige stemmer sikrede
hun sig og dermed Horne repræsentation i Ny Varde Kommune
Tillykke tilAnni

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tlf. 75 24 M gg

Julegaverne køber vi selvfolqeliq hos
HoRNEposrENs nruruoNcbnEn

TAK

Jeg vil hermed gerne sige TAK til Horne for et godt valg til by-
rådet i 'Ny Varde Kommune'.

Jeg ftk i alt 310 stemmer, som rakte tilen 20. plads ud af de
31 pladser. Eller en 10. plads ud af de 16 som Venstre flk med
i det nye byråd,

Nu skal arbejdstøjet så snart findes frem til en ny udfordring
og det glæder jeg mig til, og jeg ved, der vil Jære en masse,
jeg skal til at sætte mig ind i og hitte ud af.

Den 1. januar 2006 skal jeg sammen med de 30 øvrige valgte
med til at styre sammenlægningsprocessen mellem de fem
kommuner i sammenlægningsudvalget.

Dette arbejde køres i øjeblikket af et forberedelsesudvalg bestående af medlemmer fra
de 5 nuværende kommuner, så det er ikke helt blanke dokumenter i det nye udvalg, der
skal udffldes, men en fortsættelse af den allerede igangværende proces.

Det skal lige bemærkes, at Varde kommune og de øvrige ogamle' 
kommuner den 1.

januar 2007 bliver omdøbt til den riglige varde Kommune', og det reelle byrådsarbejde
kan påbegyndes.

Til vil til sidst gerne takke Stig Leerbeck for PR-arbejde, bestyrelsen i Horne Venstre og
ikke mindst Sigurd Møller, som har gjort et kæmpe stykke arbejde.
Tak til Kaj for gode råd, som jeg ikke er færdige med at gøre brug af. Tak til alle jer, der
har gjort det muligt' at jeg blev valgt' 

Hirsen Anni rhomsen
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Landmestre 2005 for hold: Jens Henning og Margit
Ladefoged. Holdet spiller i naste sæson i række Æ

KRoKET FoR HoLD 1<
Endnu en kroketsæson er gået, Vi endte med at blive puljevindere og kvalifigerede os
derfor til amtsfinalestævnet i Vejen den 18. september. lnden sslve stævnet skulle vi

afuikle tre indledende kampe mod Lunde, Bramming og Forum. Vi tog optimistiske af

sted, idet vi havde et forspring på 3 vundne kampe. I Vejen mødte vi Ansager og Vilslev,

Efter en lidt nervøs start gik det rigtig godt, Vi vandt vores kampe og havde derfor sikret

os en plads til Landsmesterskabet for hold i Vildbjerg den 1-2. oktober 2005.

Vi ankom til Vildbjerg lørdag kl. 9.00, blev indkvarteret og fik kaffe. Selve kampene star-
tede kl. 10.30 og sluttede igen kl. 17.45, kun afbrudt af en fiokost. Viskulle irække B-1

møde flg. amter: Nord, Nordvest, Præstø og Vestjylland. Efter dagens kampe spiste vi en
god middag, og herefter meldte tætheden sig, så lyset blev derfor slukket tidligt. Vi skul-
le jo også være fiske til dagen efter.

Om søndagen gik det rigligt godt. Efter tre vundne kampe var der ingen hold, der kunne
nå os. Mesterskabet var i hus, men vi ville ikke lade noget gå fra os, så vi kæmpede til

det sidste og vandt også de tre sidste kampe.

Pokalerne blev overrakt. Nu var det slut,på et par herlige dage, troede vi, rnen vi blev
klogere og dermed også meget overrasket, da vi kom hjem. For da vores biler rullede ind
på parkeringspladsen, var der en stor festlig modtagelse ved krokethuset med flag og

i og Karsten

ms
Gydesen, Anni
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det hele. lmponerende at så mange var mødt frem for at ønske os tillykke. Tiden I havde
haft til at få alt arrangeret var jo kort, så nogle må har haft meget travlt. Men vi blev me-
get glade for opbakningen og vif gerne sige Jer alle en stor tak.

KRriNrMlttcADIi g .VARDE . TLF. 75 Z2 t414

Julegaverne kob€r vl selvlclgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER

Mange hilsner fra Margit & Jens Henning og Anni & Karsten

mw
Amtsmester

Ved DGI's enkeltmandsstævne iTistrup i
sommer deltog Jes Jensen og vandt i ræk-
ken 82.
Jes er hermed amtsmester idenne række.
ET STORT TILLYKKE.

HORNE KROKET KLUB

mrw
Den hjemlige par-turnering, som er spillet i løbet af sommeren, er blevet færdigspil6t.,
Der er spillet i 3 puljer og vinderne blev:

Pulje 1: 1. pl.: Grethe Hansen og Helge Linding
2. pl.: Kirsten Ås og Jes Jensln

Pulje 2: 1. pl.: Bessie Aggeboe og. Jens Henning Gydesen
2, pl.: Karen Madsen og Kristian Hansen

Pulje 3: 1. pl.: Karen Linding og Søren L, Vig
2. pl.: Elly Jensen og peder Rasmussen

Vindere i enkeltmandsturneringen:

1. pl,:Jens He-nning Gydesen
2. pl.: Karsten Ladefoged

Kroketudvalget
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DET VAR SA DET......IGEN! @w
Så fik vi endnu engang en revy, nummer 46, overstået, vel at mærke på en rigtig god

måde,

Dette skyldes først og fremmesl de syv aktører på scenen, men så sandelig også det

fantastiske publikum, hele revyholdet takker for opbakningen,

Det unge revyhold taget i betragtning, så bør vi alle glæde os til de mange fremtidige

revyer.

lnstruktøren takker de syv på scenen for et flot og veludført arbejde, Hele processen op

til revyen har været en sand fornøjelse i selskab med især disse syv. Takken gælder

selvfølgelig også alle de mange andre, der har været involveret. I rusen ved afslutningen

'glemte'vi at nævne de to freelance musikere nemlig Ulrik og Randi, det gør vi så her

med et tak for hjælpen, det samme gælder idrætsforeningens husfotograf, John Thom-

sen. Resultatet'af John's fotoarbejde kan i øvrigt ses på Hornes hjemmeside ligesom

nogle af teksterne samt lyden.

Tak til Else Marie og Thorkilfor kaffe og anden hjælp.

lnstruktøren

VILD MED.....SHOWTIME - HIF REVYEN 2OO5

I år har jeg set to revyer. Den ene var den meget anmelderroste Cirkusrevyen i teltet på

Bakken med nogle af Danmarks allerbedste professionelle skuespiller. Den anden var

HIF revyen i Hornehallen med en flok unge (+ en lidt ældre) amatørskuespillere, Den

første revy blev fremført professionelt. Den anden med en kolossal engagement og

sprudlende begejstring. Der var smil på fra startder blev sunget så det var en lyst at høre

på, og spilleglæden forplantede sig langt ud over scenekanten.

Efter et forrygende indledningsnummer med deltagernes ankomst på scenen, fulgte de

velskrevne numre i fisk rækkefølge lige så hurtigt som de mange flotte scenerekvisifter

kunne llyttes ind og ud.

Revyholdet kom virkelig langt omkring. Vildbjerg Cup. En ung mand som købte hus, men

ikke rigtig kunne flytte hjemmefra. I venteværelset hos lægen. Bounum skolejubilæum,

jeg har selv gået der. Tak for de smukke ord og roserne til Horneposten. Undervejs blev

der ledt efter en flok bortløbne kvier, nummeret lbenene'var genialt og afslutningssan-

gen blev sunget så ikke et øje var tørt.

Sangene blev på flotteste vis akkompagneret af et tremandsorkester. Tak til hele holdet

både på og bag scenen for oplevelsen. Vi glæder os til at se jer alle sammen igen til

næste år - Cirkusrevyen i teltet på Bakken var god, men da jeg forlod Hornehallen var

det med en hel anderledes stemning og varme i kroppen. 
Kurt V Nielsen

@w
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Medvirke.nde på scenen: Mette Alrø Thøstesen, Lene Vig Nielsen, Johan Bjerregaard
Hansen, Trine Thomsen, Rasmus Guldager, Marie Alrø Thøstesen og Johan Sprangers.
Musik: Dan Lauridsen, Randi Burkad og UlriAlrø Thøstesen
lnstruktion: Kurt Burkarl og Heidi Ellegaard

Lyd og Lys: Anders Burkarl, John Thomsen og Niels Åge Kristensen

Scene: Frede Holm, Thomas Hansen og Thorkil Lindvig

Sminke: Majbritt Petersen og Jane Stig

Uddeling af pokaler ved HIF revyen Foto: John Thomsen

Pokalen for'en sædig indsats' som i fællesskab uddeles af HIF og Hlp, gik til Niels Øll-
gaard, som gennem en årrække har afleveret et større pengebeløb til Torvedagsudval-
get, sidste år hele 45.000 kr,

som modtager af pokalen'årets navn i HIF' blev valgt Henrik Jessen og'ungdomspoka-
len'gik til Jakob Vig Nielsen.
Ved fodboldafslutningen blev Christian Nielsen, kaldet'Kriller" kåret som årets fodbold-
spiller,

Ved HIF's generalforsamling vil en repræsentant for JBU overrække JBU's nål for 25 års
sammenhængende leder og trænerarbejde til HIF's formand Dora Harck.
TILLYKKE,

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

Bankoklubben

Juhganrne kobor vl selvlohellq hos
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TAK TIL BøRN OG FORÆLDRE

Ja, min vinter blev som mange nok ved, lidt ekstra kold og trist.

Jeg blev desværre nød til at stoppe i Myretuen, der hvor jeg følte, jeg hørte hjemme,

Der opstod nogle problemer i personalegruppen, som jeg ikke følte, jeg magtede at løse

alene, Jeg fik ved hjælp af fagforeningen BUPL og kommunen forhandlet mig frem til 9

måneder med løn og et stykke papir, hvorpå der står, jeg ikke var skyld i det hændte og

blev herefter fritstillet.

Jeg vil god lige slå fast, jeg er ikke syg, som nogle har hørt, og som nogle rygter har lydt,

at jeg skulle flytte, passer heller ikke, Og NEJ, Jeg skal heller ikkO skilles fra Allan, vi

fejrer snart kobberbryllup i stedet for.

Nu kunne jeg jo bare gå og nyde resten af år 2005, men som mange nok ved, erjeg ikke

lige typen, der lader mig slå ud og bare gå der og laver'ingen ting". Derfor søgte jeg

andet arbejde, og har nu fået job som børnehaveklasseleder og musiklærer på ÅOum

Skole.
jeg vil gerne sige tusinde tak, til alle I dejlige børn, der har gået i Myretuen i de sidste 9

år. I har gjort min hverdag sjov, spændende og lærerig. Der skal også lyde en stor tak til
jer forældre. Jeg har altid følt, I har været imødekommende og dejlige at have et samar-

bejde med . Tak fordi I har vist mig den tillid at overlade ansvaret for det dyrebareste I

havde, jeres børn til mig og resten af personalet i Myretuen,

Jeg vil fremover se tilbage på jer dejlige børn fra min tid i Myretuen, og tænke på alle de

dejlige stunder vi har haft sammen, TUSINDE TAK skal I ha',
Jeg vil gerne ønske alle I 'skønne gimpef 'seje sild" og " supermændene' ja, jer alle, alt

held og lykke frem over.

En ekstra stor tak til alle I forætdre, der har givet jer tid til at snakke med mig, her i det

sidste halve år, et halvt år jeg godt har kunnet undvære, men et halvt år, som har gjort

mig endnu stærkere,

t?r
'Små smil og venlige ord betyder mere end mange tror'

Mange kærlige hilsnerfra lnger Dam Nr'e/sen, Moesoårdvei12, Horne

Tlf. 75 26 05 56 / 22 51 15 94 E-mail: Mla-d@mAilik

PS. Jaja, ja - jeg indrømmer det !, det var mig, der parkerede min bil på hovedet mellem

nogle træer og nede i grøften i Åaum !!. Detvar ikkeså s1b( men jeg er oven på igen og

ved godt mod, jeg slap med blå mærker hist og her.
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HORNE STøTTEFORENING

Horne Støtteforening har aflroldt sin årlige ordinære generalforsamling, hvor vi iforman-
dens årsberetning kunne konstatere at året havde været på det jævne, dog med en lidt

større tilbagegang i antal besøgende bankospillere til vore bankospil, end vi havde for-
ventet, Vi kan dog se, at interessen for at gå til Bankospil er faldende, også i vore nabo-
byer. Det er dog ingen trøst, for vi vil meget gerne kunne skabe en friværdi til gavn for de
kulturelle tiltag, vi forsøger at skabe i Horne Sogn. Det at kunne skabe et råderum til

gavn for både små og store. Tiltag/opgaver udenom kommunens kassebeholdning bliver
måske mere udtalt, når vi nu bliver nogle ganske større kommuner fra 2007, Derfor må vi
i Støtteforeningen endnu en gang opfordre til at I kommer til Bankospil. Vi kan byde på

en hyggelig aften, med mange positive oplevelser, og så er I med til at holdei hjulene i

gang inærdemokratiet
Af regnskabet fremgik der følgende:

Der er i årets løb givet støtte til. Horne ldrætsforening, Horne Gymnastikforening, Horne
ldrætspark, Horne Sogneforening, Horne Husmandsforening, Hornelund Omsorgscen-
ter, Bounum Skoles 100 års jubilæum og Vikingelunden

Under valg til bestyrelsen ønskede Kristian T. Hansen ikke genvalg, og i hans sted valg-
tes John Kristiansen, og velkommen til ham, samtidig skal der lyde en tak for mange års
arbejde i bestyrelsen til Kristian T. Hansen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende sammensætning.

Formand, Leif Sønderskov, Næstformand Bakken Strebø|, Kasserer Erik Sørensen.
Sekretær Else Marie Madsen, og øvrige bestyrelsesmedlemmer, lnger Hansen, Eva

Plauborg og John Kristiansen

På Generalforsamlingen var der fuld opbakning til Støtteforeningens arbejde og besty-
relsens dispositioner, og aftenens ordstyrer Jens Georg Pagaard kunne takke for god ro
og orden' 

Horne støtteforening/l-eif sønderskov.

CAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 1"00 pers.

-s

a.

F

,
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ARETS HJEMMEBANESPILLER

Efter sidste hjemmekamp mod Give Frem-
ad blev årets hjemmebanespiller kåret i

samarbejde med Skjern Bank. Spilleren
blev igen i år Jonas Nielsen, der fik præ-

mien på 1.000 kr. plus en trøje overrakt af
Kirsten Sørensen, Skjern Bank.
Tillykke til Jonas

mrcH'
PRIMO DANMARK ÆS
Jernbanegade 11

6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69

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

22ry i"f,'ffi33l."ft'1ffå1,".${81"" ry



l::;;,

Tistrup Boldklub har ansøgt Nordea Danmark Fonden om tilskud til nye bolde til
ungdomsafdelingen. Stor var glæden da tilbagemeldingen kom: Nordea Danmark
Fonden ville give 60 nye bolde til ungdomsafdelingen.
Boldene overrækkes på billedet af filialchef Anita Nielsen til Hans Ole Hansen fra
ungdomsafdelingen.

Nordeov
Torvel 4, 6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
. Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 0O 92

Julegaverne kober vi selvfølqeliq hos
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GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING
Den22: november 2005

Formand Lene Jensens beretning november 2004- november 2005

Så er tiden igen kommet til det ådige historiske tilbageblik og et bud på fremtiden,

I sæson 2004n5 havde vi næsten 200 aktive medlemmer, Det er vi ganske godt

tilftedse med, Et nyt hold så dagens lys nemlig et blandet springhold i alderen fra 3. til 7,

kt.

Det var en stor succes, da der kom 35 børn, så støjniveauet i gymnastiksalen var til tider

ganske højt, men de dygtige ledere formåede at styre det.

Det var dejligt,r at det igen lykkedes at få et teenagepigehold i gang sammen med

Sig/Thorstrup og Mejls-Orten-Tinghøj,

Folårsopvisningen er som sædvanlig sæsonens højdepunkt for alle gymnaster både

store og små, Jeg tror, der flyver nogle små sommerfugle rundt i maven på mange af de

små gymnaster, der for første gang skal vise deres kunnen for så stort et publikum, men

jeg tror også, at de føler, at de har formået noget stort, når de er færdige.

I år havde vi valgt områdets juniortræningshold som gæstehold, da fire piger herfra var

med.

Og det var en stor oplevelser at se de unge i alderen 13 til 18 år og hvad de havde fået

udaf Z%timestræning pr. uge:

I indeværende sæson har vi lige godt 200 aktive, og jeg mener, det er de fleste i min tid

som formand. Det er bare rigtig dejligt at se så mange bruge gymnastiksalen.

Desværre var der igen for få til teenagepigerne, så nu må vi nok se os om og udvide

samarbejdet øst på til Tistrup. Det bliver jo også nemmere nu, hvor vi bliver en stor

kommune,

Springholdet som vi fik i gang sidste sæson, har vi udvidet til og med 8. kl., og de er lige

så mange som sidste vinter,

Hele flokken af ledere og hjælpeledere er vores vigtigste ressource, og de er alle rigtig

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 større gymnaster.

Folketinget vedtog i sommeren 2005 en lov, som betyder at alle idrætsforeninger fra den

1. juli 2005 skal indhente en børneattest før de ansætter trænere, instruktører og holdle-

dere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

I Horne Gymnastikforening opfflder vi selvfølgelig også dette krav.

Vi er selvfølgelig lidt spændte på, hvad kommunesammenlægningen kommer til at bety-

de rent økonomisk for os. Vi har haft ganske gode refusionsJtilskudsordninger og nu

skal de fem kommuners forskellige ordninger koges ned til 6n. Endnu ved vi ikke, hvad

det ender ud i.

"'.,*('-
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Som tidligere år viljeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det
forløbne år. Specielt viljeg gerne takke Bente Dinesen for 8 års godt bestyrelsesarbejde,
Hun har valgt nye udfordringer i menighedsrådet, og vi ønsker hende held og lykke.
Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med de øvrige bestyrersesmedlemmer.
som sædvanlig viljeg også på foreningens vegne takke John på skolen, Thorkil og Else
Marie i hallen for den fine begening vi altid får.

sluttelig vil jeg bede jer sætte X i kalenderen ved lørdag den 18, marts 2006, hvor den
traditionelle gymnastikopvisning løber af stablen i Horne Hallen,
Vi har igen i år valgt at invitere område 4's juniortræningshold som gæstehold, da der i år
er 9 gymnaster (rekord) med herfra. Holdet har også i år rekord af antal gymnaster -
nemlig 110.

November 2005/Lene Jensen

ffiw'w##wæWW,wNr#mæWro
GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
Den 29. november 2005

Formandsberetningen 2005 (forkortet af redaktionen)

Jeg synes, vi har en meget velfungerende forening, og jeg føler også, vi er inde i en
positiv retning med hensyn til at inddrage flest mulige, hvor det er nødvendig, og samtidig
synes jeg også, vi har fået en meget mere positiv ånd omkring klubben.

Et af de punkter, vi tog fat om helt tilbage i 2004, var de kære kontingenter, og det var
med en ubetinget succes, som heldigvis også er fortsat ind i 2005, Vi skulle kun skrive
breve til 5 medlemmer i 2005, og efterfølgende er alle betalt inden for tidsfristen, Vi op-
nåede rent faktisk også i 2005 at modtage en restance tilbage fra 2002, et beløb vi hav-
de afskrevet, men et glædeligt beløb at modtage, da personen igen også ønskede at
være aktiv medlem af foreningen.

Vi har også længe ønsket at få vore aktiviteter gennemgået - ikke for at nedlægge dem,

mere for at de ikke nedlægger sig selv, men stadig opfflder nutidens behov - der er tale

om både de sportslige og de økonomiske aktiviteter.

Fodbotd er inde i en positiv udvikling med stigende antal medlemmer og et meget godt

sammenhold spillerne imellem.

Håndbolden er i meget positiv udvikling og med fortsat flere medlemmer år for år,

Badminton er på stort set uændret niveau - der er plads til flere spillue, og det kunne
være glædeligt mere flere unge spillere - så grundpillen kunne lægges og der kunne
fastholdes et langt støne antal som senior og ældre.

Juhgaverne kober vi selvfolgelig hos
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Iennis.er efterhånden med alt for lidt aktivitet. Der er alt for få spillere. I 2006 skal der

gøres nogle tiltag for at få flere aktive tennisspillere igen, ellers er jeg bange for at afde-

lingen nedlægger sig selv - inden for få år.

koket er i stabil og støt fortsat positiv vækst, Der er flere og flere, der spiller kroket år for

år. Jeg fornemmer en afdeling, der vilfortsætte i en positiv retning og ydermere er det en

afdeling, der ikke kræver ret meget af foreningen, da de klarer tingene selv blandt de

aktive medlemmer i et usædvanlig godt samarbejde.

Billard har desværre et jævnt faldene medlemsantal, både blandt de unge, men også

blandt motionisterne, Desværre har den trend været der i flere år.

Det skal snarest og gerne i 2006 vendes igen, så vi kan opretholde en god billardafde-

ling, der også berettiger til brug af det fine lokale, som ldrætsparken har stillet os til rå-

dighed, Jeg tror ikke der findee bedre billardlokaler end vores rundt omkring, men der

burde bare være langt flere, der brugte dem.

Teaterafdelingen - ja, den beviste endnu engang, at den kan lave en flot revy, Børne-
gøglervognen er også genopstået i 2005, så det er bare dejligt at konstatere, at det går

bare derudad i teaterudvalget. At vi har nået i alt 46 revyer i sammenhæng i Horne lF
fortæller vil reelt alt.

Det var ene og alene mit syn på udviklingen i de enkelte afdelinger, og der vil helt klart i

samråd med de enkelte afdelinger blive opstillet klare mål og tiltag, så vi sammen forhå-
bentligt kan få nogle afdelinger med voksende medlemstal og med endnu flere aktiviteter

gennem året til gavn for de aktive og som trækplaster for nye aktive.

Det selvetablerede udvalg Fed Fredag har afiroldt 2 aktiviteter i 2005, desværre med

faldende antal deltagere de 2 gange, Arrangementerne var gode, og vi håber, at udval-

get er frisk på at arrangere igen. lndtil videre har de dog ikke planlagt nye arrangemen-

ter, men jeg håber de trækker luft og kommer igen.

Vi er stadig åbne for initiativer til aktiviteter under Horne lF.

Hovedbestyrelsen har puslet med tanken om at starte op med dans, hvilket vi har fået

mange positive reaktioner på, ldeen er kommet fra et udvalgsmedlem til Høstfesten i år,

Sidste sommer husstandsomdelte vi en folder'sådan gør vi i Horne lF en folder omkring

bl,a, pædofili, Der er nu også vedtaget en lov, som betyder at alle vore aktiver trænere

og holdledere over 15 år, der træner børn under 15 år, skal underskrive en samtykkeer-

klæring, så vi kan indhente en attest på vedkommende i 'Det kriminalpræventive råd'.

Loven er trådt i kraft pr. juli 2005, hvorfor vi er startet op og har indhentet de første atte-

ster.

Vore vedtægter har været til revision/gennemgang hos nogle eksperter her i 2005. Jeg

har fået dem tilbage med en anbefaling om ikke at ændre i dem, da de dækker bredt.

fuets gang:

Vi har deltaget ijulearrangement og høstfest sammen med andre foreninger i Horne, Vi

har aftoldt - synes jeg - en uundværlig bestyrelsessammenkomst, hvor alle udvalgs-
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medlemmer m.fl. får lov at opleve hinanden uden for bestyrelsesarbejdet.

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

Vi har en repræsentant med i et vagtkorps, der går vagt udenfor ved bankospillene. Det

er Niels Åge Kristensen, der har taget den tjans.

Arets navne samt amts- og landsmestre (se andefsfeds i Horneposten)

Der ud over fik vi også en landsmester i indefodbold i senior old-girls rækken, der vandt
rækken suveræn,

Fremtiden:

Vi skal i gang med at gennemgå de enkelte udvalg sammen og planlægge ftemtiden -
hvad skal der gøres og hvad skal der ske af initiativer,

Vi skal finde ud af hvordan man starter dans op i Horne lF og hvor man kan danse. Må-

ske får vi brug for personer uden for bestyrelsen, der kan være med til at starte det op:

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 - og jeg kan fornemme, at der står flere i kulissen, der kan

inddrages og gøre en indsats,

Vi samarbejder med Team Nord, Tistrup Boldklub, THGU, og Sig Boldklub - med hvem

der er mellemregninger økonomisk, der skal gøres op hvert år, hvilket giver en større

arbejdsbyrde til vores kasserer, men det har Anna absolut godt styr på.

Vi står over for en kommunesammenlægning. Vi ved endnu ikke, hvad det vil komme til

at betyde for vor forening for tilskudsregler, leje osv.

Vi skal dog under alle omstændigheder gøre det godt for vore medlemmer, trænere,

støtter og sponsorer. Vi skalgøre det rart at komme iHorne lF ,

Afslutning:
Jeg vil gerne sige en STOR TM for 2005 tilvore uundværlige sponsorer, der støtter på

mange områder, til Støtteforeningen for det årlige bidrag, til Horne ldrætspark for et fort-
sat godt samarbejde, til de selvåupplerende udvalg under Horne lF, hvis formål det er at
skaffe penge til Horne lF - her tænker jeg på Præmiespiludvalget, Sportsugeudvalget og
Sponsorudvalget. Tak til Bente Jacobsen for journalistikken, rart at du selv følger de
mange aktiviteter og skriver artikler til avisen om hvad der sker i Horne lF. Også stor tak
til Else Marie + Thorkil + øvrigt personale - I er også en stor del af den gode ånd i Horne
lF. Tak til Niels Åge, Anna og Kurt fra Hovedbestyrelsen og til alle øvrige udvalgsmed-
lemmer - Sportsugeudvalget, Sponsorudvalget, Præmiespiludvalget.

For Horne ldrætsforening

Dora Harck

Anna Vig Nielsen, Niels Åge Kristensen, Kurt Burkarl
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IEN "KMNIKE.TID"
Af Svehd Aage Tonnesen

Efter en lang pause siden jeg skrev sidste indlæg er tiden nu kommet til at tage fat igen .

Vi er nået frem til begyndelsen af året 1957, og arbejdet er igen i gang. I februar erjeg i

København hos prøvningsudvalget'DEMKO'for at aflevere et lysrørsarmatur til godken-

delse, og jeg kan se at have betalt 75 kr, til at dække udvalgets udgifter iforbindelse med

afprøvning af armaturet.. Efter lidt skriveri frem og tilbage modtages den endelige god-

kendelse den 7, juni 1957, Nu få vi de nødvendige materialer fem og kan gå i gang med

produktionen, som får til huse idet rum i baghuset ,der tidligere tjente til brændselsrum.

De ansatte 'fabriksarbejdere' lærlingene Villiam, Peter og Svend Aage skærer gevind,

borer, samler og monterer efter firaften og tjener derved lidt ekstra udover lærlingeløn-

nen, som jo ikke var så stor at der var grund til pral, idet en ugeløn var fra 30 til 45 kr. pr.

uge på egen kost og logi. Der blev samlet 25 armaturer hver aften, og dagen efter blev

armaturerne aftentet af Tistrup -Nr. Nebel rutebilen med enten Aage eller lnga ved rat-

tet,, de sørgede for den videre forsendelse fra stationen i Tistrup, - der var tale om ser-

vice dengang.

1.000 liter ffringsolie kostede i 1957 333 kr. Forsyåingen af godt og sundt drikkevand

kom fra Horne Vandværk, der havde boring og pumpehus beliggende lige nord for sko-

len og den årlige udgift til vand var for en familie i eget hus = 124,N kr., og der var ikke

hertil knyttet nogen afgift til kloak. Havde man besluttet sig for at anskaffe et flernsyn,

skulle der dengang som nu betales licens, selvom der kun var een kanal til rådighed med

2 timers udsendelse hver aften,'og licensafgiften var 50 kr. pr. år.

I 1957 bliver en af vore lærlinge udlært og svendeprøvegebyret udgør den "storen sum af

5 kr.

Først på året får Horne yderligere en erhvervsdrivende, skrædder Jørgensen, der så vidt

jeg husker, var gift med en datter af Rix familien i Fruerlund, De flyttede ind i huset lige

nord for tømrer Madsen, og med skrædderværksted i den sydlige del af huset, hvor der

tidligere var udsalg fra et apotek, Jeg syntes, det var fint at få yderligere initiativ til byen

og lod derfor en habit i den tøjkvalitet, som også chauffører brugte, udfærdige hos den

nye skrædder.

I juni måned blev der annonceret en udsendelse i flernsynet af en kongelig begivenhed i

England. Jenny og jeg talte om, hvorvidt det kunne have interesse for "den nære danske

befolkning'at følge udsendelsen. Konklusionen blev, at det var et forsøg værd. Karoline

indvilgede i, at vi kunne leje salen, og der blev opstillet tre eller fire 21' apparater på den

østlige langside i salen,

Arrangementet blev averteret i ugebladene i god tid før dagen. Vi var meget spændte på

om der kom 10, 25 eller måske 5o personer - men forkert gæt, da aftenen kom shøm-

mede det til fra nær og [ern. Salen blev ffldt op, tilskuerne stod som sild i en tønde -, der

var nok nærmere 200 til 250. - Dengang som nu, - erhverv og handlende kappes om at
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gøre noget for kunderne(siger de), men den reelle baggrund - det gælder om at få varen

solgt - 
'og 

den aften satte skub i salget af fiernsyn. Det var en effektiv og billig form for

reklame, regningen fra kroen lød på 31 kr, for leje af sal samt kaffe til de medhjælpere,

der stillede tv-apparaterne op,

Tiden med lernsynets hurtige fremmarch var spændende, men der fulgte også andre

opgaver med udviklingen. De mange nye el-komfurer, køleskabe, frysebokse, der holdt

sit indtog i samtlige danske hjem, og også motorer, ventilationsanlæg og andre elektriske

hjælpemidler, der kom frem til anvendelse i landbruget og de øvrige erhverv bevirkede

en kraftig stigning i elforbruget. hvilket medførte, at det blev nødvendigt at forstærke
luftledningsnettot.

El-forsyningen blev delvis produceret af generatorer, der blev drevet af turbiner med

vand fra søen ved Karlsgårde, Søen var blevet udgravet til formålet først i tyverne, delvis

som et nødhjælpsprojekt, og elværket i Karlsgårde ved Sig blev etableret og tilsluttet det

øvrige højspændingsnet, Sydvestjysk Andels El Forsyning = S,A,E.F, fik således hoved-

sæde i Karlsgårde med administrationsbygning og værksteder. Udbygningen af høj-

spændingsnettet blev varetaget herfra, Lavspændingsnettet derimod kom til at sortere

under de transformatorforeninger som opstod rundt om i det sydves$yske opland og

hvortil der valgtes bestyrelse med formand og kasserer.

I byerne havde man egne elværker, der var etableret en del år tidligere, og det samme

var også tilfældet i de mindre bysamfund som f,eks, Horne. Forsyningen her var 2x220
V jævnstrøm, men først i halvtredserne blev elværkerne i mange af disse nedlagt og

installationerne ændret og udvidet til 3 x 220l380V og Horne fik sin egen transformator-

forening, der som andre forsynedes fra S.A.E.F,

Det var en lidt lang indskudt bemærkning om el-forsyningens udvikling, men det var altså

for de omtalte transformerforeninger, viudførte forskellige opgaver'med vedligehold og

forstærkning af lavspændings luftledningerne, og da det var et forholdwis stort område,

vi opererede i, medførte det meget godt arbejde og det sammen med den voksende

arbejdsmængde i forbindelse med udviklingen i landbrugssektoren og endvidere den

succes, som vi tilsyneladende havde med fabrikationen af lysrørsarmaturer, var årsag til

optimisme. Vi fik mod til at se efter et sted, hvor der var mulighed for at etablere ordentli-
ge forhold med hensyn til værksted, lager, biler, fabrikation og også meget vigtigt gode

boligforhold.

Hvordan jeg kom i handel med Jens Peder Madsen, som havde en grusgrav i Malle og

drev lidt vognmandsforretning men ejede og boede i huset på Tishupvej 11, hvor der
tidligere havde været slagtehus i bagbygningen og der på det tidspunkt var indrettet et

fællesvaskeri, kan jeg ikke erindre, men resultatet blev en salgsaftale indgået den 9.Æ,

1957 med overtagelse af ejendommen pr, 1, oktober 1957. Det aftaltes endvidere, at
familien kunne blive boende til den 1. februar 1958 uden at skulle betale husleje mod at
J. P. Hansen skulle lave udgravning til sokler og kælder i den bygning, der skulle opfø-
res, Det blev ikke nedskrevet noget steds, msn var blot en aftale, der også blev opffldt,-l

skødet er der forøvrigt nogle pudsige tinglysninger, fieks. dok, ang, ret br matr. nr,1d - 1

Fortsættes ....
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l. og ln til fri ahenyttelse af den brønd, som findes på parcellen -lyst den 1211 1902.

Da der jo i forbindelse med en sådan handel og ikke mindre til betaling af de udgifter, der

følger med, når der skal bygges nyt, er brug for en god økonomipartner havde jeg inden

købet taget kontakt med Georg Pagaard i Asp som repræsenterede Ølgod Sparekasse

og for sparekassen varetog ekspeditionen fra hjørnelokalet i Horne Kro, luftet tanken om

at indrette lokaler til sparekassen, og i efterfølgende møder med direktøren for spare-

kassen blev der givet tilsagn om, at sparekassen gerne ville rykke ind i det påtænkte

byggeri og betingelserne blev aftalt og de fornødne midler til etableringen var hermed

sikret,

Jeg kunne så begynde at lave tegninger til husets opførelse, såvel hoved- som detail-

tegninger af støbte trappeløb, udformning af køkken, pejs i stue, indbyggede skabe osv.

Diverse faglitteratur var i anvendelse, bl.a. fandt jeg en svensk undersøgelse, der var

lavet for at finde ud af, hvordan ganglinierne i et køkken var i forbindelse med det daglige

arbejde, og ud herfta kunne komfur, køleskab, opvaskemaskine og skabe tilde forskelli-
ge redskaber placeres, og det kan siges, at vi var overbevist om, at det nok skulle lykkes

at skabe et virkeligt godt køkken og en i øvrigt dejlig beboelse, men selvfølgelig som det

vigtigste gode lokaler til Ølgod $parekasse og egne butiks-, værksteds- og lagerlokaler,

Der var på det tidspunkt ikke tale om, at der skulle tilladelse til at bygge, ej heller god-

kendelse af projekt, så der var ingen problemer med selv at tegne og projektere, blot

landsbyggeloven blev overholdl, og med hensyn til afsætning af huset og den hånd-

værksmæssige kvalitet var tømrer-. og murermester garanter for korrekt udførelse,

Det blev så det femtidige byggeri, som ved siden af de daglige opgaver, ffldte meget i

de resterende måneder at 195f, men det fremgår af regnskaberne, at også de sidste

måneder i året tyder på en positiv udvikling, ikke blot i el-brancen, men generelt i det

danske samfund,

Det var en anderledes tid, brød blev købt ved bageren, kød ved slagteren, købmandsva-

rerne ved købmanden eller i Brugsen ow, Der var personlig betjening, man skulle blot

bede om det, man ville have, så kom varerne på disken. Det skyldige beløb betalt eller

måske skrevet i kontrabogen, som så blev betalt engang om måneden, I dag må man

selv løbe rundt for at finde sagerns, - man kan godt blive lidt nostalgisk

Var det bedre dengang end i dag? --døm selv !

ffiffiffiXffim#m-ffi@ftmffiffiffi
LIV OG I(ÆRLIGHED
Symbolerne i gavlvinduets udsmykning 2005

Fra midten af februar til sommerferien 2005 arbejdede Christina, Karina og Katrine, Kir-

stine, Louise, Lærke og Tamara to timer om ugen med at fremstille udsmykningen, som

murermester Finn Nielsen senore indsatte i det sidste af de blændede vinduer i Horne

skoles vestgavl,
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Pigerne valgte 'Liv og kærlighed' som arbejdstema, og et rødt hjertebånd skulle indram-

me syribolerne i udsmykningens øverste hovedfelt.

Motiverne blev overført til den våde ler, udskåret, tørret, brændt og til sidst glaseret. Det

er ikke så lige en sag, og motiverne måtte nødvendigvis være ret enkle i stregen for at
det kunne lade sig gøre,

Men jeg synes, at pigerne har skilt sig godt fra opgaven,

Symbolforklaring
De blomstrende grene inde i 'hjertef er grene af Livstræet, Dette symbol er velkendt fra
Det gamle og nye Testamente,
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Men her er det ikke Biblens blomstrende abildtræ, men livstræet eller ver-

denstræet i den nordiske mytologi: 'Asken som ved Urdas kilde rødder

slog itidens grund, årle grøn udgået silde iden sidste aftenstund ,,.'
(Grundtvig)

Asken hed Yggdrasil - og blomstrer her i kunstnerisk frihed med farvede

kronblade, Ved rødderne sad de tre skæbnegudinder, nornerne. Livskil-,

derne vandede træet, og aserne, guderne, holdt rådslagning i dens skyg-

ge,

Udenfor hjertebåndet er Odins ravne, Hugin og Munin, på vej mod dens

grene,

I feltet under hver ravn dykker en ftemmed fugl med et æg i maven, Et

frugtbarhedssymbol fra et mexicansk lerstempel.

m, kærlighed'. De tre teologiske dyder symboliseret ved korset, W
ankeret og det brændende hjerte, iilrfffi't

Små hjertevenner.

Hvem siger at en brud altjd skalvære i hvidt?

Pædagogisk lilla eller rosa er da yndigtl

iå lkke alt kan forklares. Det grønne hjerte udtrykker måske håbet om, at

til økologien må blive en hjertesag? siænnnqr@la

Måske kan man ikke straks se, hvad figuren forestiller? Den hedder

'Os to'!

Forlægget har kunstneren PoulLilleør lånt os,

Helleristning. På klippeflader langs Sveriges vestkyst vrimler det

visse steder, ikke mindst i Bohus Len, med figurer fta livet i bronze-

'i1,, ,., ti alderen (ca. 1,800-500 f,Kr,)

' :,.,.,l..,Æs Ordet'helleristning' er sammensat af 'helle', som betyder en flad

,,,,,,,,Æ ffi,#, sten eller klippe, og 'ristning' der kommer af det gamle ord for at

iii. hugge eller skære figurer og runer i sten eller træ: at'riste'.

Her er det en rytter med spyd og skjold, som for 3-4.000 år siden er ristet ind i klippen.

Kamp - dengang som nu!

gi Hørningplanken. I feltet under den drabelige bronzealderkriger ses

motivet fa en plankestump, som blev fundet som murfold i den nu-

::li:r+iirr:i;il;H,i+ værende romanske stenkirke i Hørning ved Randers. Den er date-
'; ff 'r '.ff$ ret til ca. 1070 og er et af de meget få rester, der er tilbage af de al-
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lerførste kirker, som blev rejst efter kristendommens komme til

Danmark,

Ydersidens udsmykning, som er gengivet her, er stadig vikingetidens ormeslyng (Ur-

næsstil), Men på dens glatte inderside, som vendte ind mod kirkerummet, er nadver-

symbolerne, vinranke og druer, malet.

Planken er et minde fra brydningstiden mellem hedenskab og kristendom. Derfor er

Thors hammer og det kristne kors anbragt i samme felt som Hørningsplankens motiv.

Europa. En verdensdel med en strålende kulturhistorie, men gang

på gang skæmmet af krigsperioder og ødelæggende krige' De tre

værste krige i 1900-talle[ Første Verdenskrig 191'l-1918, Anden

Verdenskrig 1939-1945 og Balkan rædslerne i 1990'erne er alle

startet af europæerne selv. Og alle tre gange måtte USA træde til

for atfå dem afsluttet.

Den gyldne stjernering i det blå felt udtrykker her håbet om et samarbejdende Europa,

der kan sikre en fremtid med både frihed og fred.

Hvor kort er menneskets hukommelse! - I årene !ør 1914, hvor der havde været en

forholdwis lang fredsperiode, kunne man i skolebøger læse: '... i dag er en krig i Europa

utænkelig.'

Det levende fabeldyr, elefanten, tillægges traditionelt en

række gode egenskaber: godmodighed, styrke, troskab

og visdom, Derfor står der to elefanter og støtter hjertet

og våger over 'Danmarks lykke' symboliseret ved seks

felter med afgørende årstal i 190O-tallets danmarkshisto-

rie,

Systemskiftet 1901. I over 100 år har Danmark været et parlamen-

tarisk demokrati, Dvs. en styreform, hvor den siddende regering al-

tid skal have folketingets, 'parlamentets'flertal bag sig for at kunne

blive siddende. Ja, hvad ellers? udbryder mange spontant. Feltet

iiiiiiiiiiriiiiiriii:ti ' antyder waret og det historiske forløb.

Den brækkede linje symboliserer den danske demokratiske styreforms'vej'og udvik-

ling, 'Vejen" starter i bunden af feltet med grundloven 1849, rigets første. Efter stn fidvar

denne grundlov meget liberal, 'blå'. Men allerede i 1866 ændredes den i 'mørkere'høj-

redrejet retning, som bl.a, muliggjorde, at regeringen i en ånække kunne udstede de

årlige finanslove uden om Rigsdagen (Folketinget og det nu afskaffede Landsting)flertal

og alligevel blive siddende, støttet af kongen, som efter hvert valg udnævnte sine minL

stre fra partiet Højre, de konservative, selv om det skrumpede ind ved hvert valg.

Endelig efter valget i 1901, hvor Højre var skrumpet ind til B mandater, besluttede kon-

gen at vælge ministrene fra flertalsgruppen, 'Vejen' svingede mod venstre og blev 'blå'
Forlsærtes
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igen. De parlamentariske princip var hermed i realiteten indført og videreførtes - men det

blev først indskrevet i Grundloven i 1953!

Alle kender kvindetegnet. I feltet her kunne det på grund af glasurens

lune måske minde om en pande med spejlæ.g, men tag ikke fejll

1915 var året, hvor kvinderne fik valgret. Aret hvor kampen for kvin-

dens ret til at frigøre sig fra sin evige skæbne i køkkenet og hjemmet i

mandens skygge for alvor tog fart,

'Efter vinter kommer vår, lægedom for dybe sår,

som har smertet længe, Sorgomsuste Kongeå,

atter kan din bølge gå glad igennem enge.'
Verset står på genforeningsstenen i Rødding, et af de utallige sten,

der rejstes efter Sønderjyllands genforening med Danmark.

Mange, både herhjemme og ude i Europa, frygtede at Danmark fik et ulivssår i krigen

1864, hvor landet mistede Slesvig-Holsten og dermed 25 af sit landområde og 1/3 af sit

folk til Tyskland. Men Danmark overvandt'sårfeberen fra Dybbøl', som man i overført

betydning talte om, og genrejste sig økonomisk og kulturelt og kunne i ubeskrivelig glæ-

de byde Nordslesvig, Sønderjylland, velkommen tilbage i 1920 efter Tysklands nederlag i

Første Verdenskrig. Dannebrog vajede nu på begge sider af Kongeåen, den gamle

græns€ fa 1864,

'Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dago en røvet datter dybt begrædt er kom-

met frelst tilbage, ...' skrev Henrlk Pontoppidan (424 i højskolesangbogen).

Søndag morgen klokken 10 den 29. januar 1933 mødtes

repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og de Radikale til et
møde i statsminister Staunings lejlighed i Kanslergade i

København. Anledningen var desperat. Verdenskrisen som

startede med børskrakket i New York, den 29110 1929, den softe
tirsdag,nåede i 1931 også Danmark.

Æbejdsløsheden voksede og voksede med nød og elendighed tilfølge. Virksomheder i

by og på land gik fallit. Ved indgangen til året 1933 stod Danmark på randen af bankerot,

som man kunne frygte ville medføre voldelige politiske uroligheder ligesom i andre euro-
pæiske lande.

Mødet i Kanslergade var flere gange ved at bryde sammen, men mandag morgen klok-

ken 4 var Kanslergadeforligef en realitet, Det betød i første række økonomiske foran-
staltninger, som reddede landet fa det totale sammenbrud, I anden række skabte forliget
politiske muligheder for gennemførelsen af en socialreform, som indledte skabelsen af
den velfærdsstat, vi idag lever i.

lnden aften, samme dag den 30. januar 1933, hvor man i Danmark indgik Kanslergade-

forliget, marcherede Hitler ind som rigskansler i Tyskland, Hvad mangen sulten arbejder

Juhgavcrnc kabGr vl s€lvtoheliq ho3
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og falleret bonde nok ikke tydeligt så denne januar morgen var dog solopgangen til en ny

dag i Danmark. En rød sol, men over en blå bølge,

'En lærke letted og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang'

De tusind tårne tog til at tone, så landet f,ldtes med klokkers klang og

byer blomstred i rødt og hvidt, og det var forår og Danmark frit.'

(Mads Nielsen, 1945)

I den nye grundlov af 1953 lovfæstedes som før omtalt parlamentaris-

men. Andetkammeret, Landstinget, blev afskaffet, så Folketinget heref-

ter alene er udgangspunktet for regeringen. Og blandt andet blev kvin-

delig arvefølge til den danske trone indført. Det kan vel ikke under, at

pigerne valgte netop det til at symbolisere den nye grundlov.

Kronen sidder lidt skævt. Der var jo som bekendt også en 'skævhed'ved dette punkt i

loven. Men den bliver jo rettet inden så længel

Så er det hatten, men ejeren har fået omtale nok i 2005.

September 2005

Christina Barslund Nielsen, Karina Lykke Ellegaard, Katrine Plauborg Schmidt, Kirstine

Juul Jessen, Louise Lykke Nielsen, Lærke Klint, Tamara de Goede, Ejvind Busk Jensen
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SKOLEJUBITÆET I BOUNUM MRDAG DEN 13. AUGUST

Fra hele Danmark kom de. Enkelte fra udlandet, Alle stæv-

nede de for en enkelt dag tilbage til deres gamle skole. For

at mødes med kammeraterne fra dengang. For nogle med

stærke følelser ved at vende tilbage til barndomsegnen. Det

blev da også til bevægende gensyn med kammeraterne fra

dengang.

Ligesom dengang startede man iførste klasse, hvor navne-

skiltene blev uddelt. Her var der også en udstilling af skolebilleder, gamle skolebøger,

håndgerning, poesibøger samt de gamle skoleprotokoller. Også et par gamle skolepulte

var der. Noget der fik minderne frem.

Efter flaghejsning og morgensang blev der ringet ind til middag, og efrer støjniveauet i

teltet at dømme, var der meget at snakke om. Der var klassekammerater, som ikke hav-

de set hinanden siden den dag, de efter 7 års skolegang forlod skolen. Og til alle jer som

var forhindret eller af anden grund ikke kunne deltage, I skal vide, at I var savnet,

Mange havde været i gemmerne og havde taget forskellige ting fra skoletiden med. En

havde taget de breve med, som klassekammeraterne i 2. klasse havde skrevet til ham i

en skoletime, mens han lå på sygehuset med blindtarmsbetændelse. Og en 75 års jubi-

lar havde medbragt sin skiffertavle og griffel, som hun brugte, da hun gik i skole.

Under middagen var flere på talerstolen for at fortælle minder fra deres skoletid, bl.a.

ældste deltager Peder Bjaldby (stammer fra Bjalderup og har taget navnet derfra) og

Christian Holm, Laurids Pagaard, lærer Frede Hansen samt lærersønnen Leif Mathia-

sen.

Æne Hjort Knudsen fortalte om skolen efter, at han og lna havde købt den og havde

produktion af læderting i klasselokalerne, og om den fortsatte vedligeholdelse af bygnin-

gerne efter at produktionen nu er flyttet til en ny fabrik i Polen.

Som tak for at have stillet skolen til rådighed for skolefesten fik de under stort bifald over-

rakt en beskeden gave i form afvandkunst i granit,

Middagen sluttede med sangen:

Nu er timen til ende og fra skolen vi går,

hvad vi læfte at kende, skal vi nok huske på.

Nu faruel nu vi længes efter mor og vor mad,

men i morgen så siger vi gddag nok så glad.

Sidst på dagen var der kaffe med hjemmebagt kage,

Det blev sent, før de sidste igen forlod skolen. Der var genetableret nye kontakter mel-

lem tidligere kammerater.

Mon ikke der vil blive snakket minder og kigget billeder på wwwhorne-varde.dk'Bounum

skole 100 åf når familierne mødes igen ijulen.

Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
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Januar blev meget mild med alte tiders varmerekord den 10. januar med 12,4 gradier.

Erantis blomstrede til Hellig Tre Konger og vintergækkerne midt i måneden.

Meget passende kom vinteren med sne til skolernes vinterferie - til stor glæde for bør-

nene.

Den første snert af forår fik vi rned de første påskedage sidst i marts. April blev tør. For-

årsarbejdet gik let uden abrydelser.

For første gång i flere år fik vi en rigtig dejlig Sankthansaften. Det blev starten på 3 ugers

varme og Jol meO hedebølge, Den 11. juli blev der målt 29,4 graders varme - i skyggen.

Som delofte går, med industriferien kom en periode med gråt og regnfuldt vejr, uden at

det dog var specielt koldt..

Men den 13, august vendte sommeren tilbage og kornet blev høstet. Og sommeren

fortsatte - og fortsatte, Oktober måned endda med de fleste solskinstimer siden 1922.

Hele 86% over gennemsnittet. Først midt i efterårsferien fik vi dage med'normalf efter-

årsvejr,

Men det milde vejr ville ligesom ikke slippe og de første 14 dage i november var gen-

nemsnitstemperaturen hele 6,8 grader over normalen, inden vi midt i måneden fik lidt

nattefrost. Den flotte eftersommer vil gå over i historien.

Det første lys i adventskransen er tændt

og i morgen tænder vi kalenderlyset

Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Lørdag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Lørdag

Søndag

04.12.2005
11j22005
18.12.2005

24.12.2005
25,12.2005
26.12,2005

01.01.2006

08.01,2006
15,01,2006

21,01,2006
22.01.2006

kt. 19,30

kr. 10.30

kt.09.00
kt, 14,00

kt. 10.30

kt. 09.00

kt. 10.30

kr.09,00
kt, 10,30

kt.09.30

lngen

Juledag

2. juledag

Højskoledag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge lnger Dam Nielsen, Moesgårdvej 12, Horne

ilf.7526-4055

ilf. 7526-0042

flf.7526-0085

flf,7526-0556

Jan.

febr.

04.12.2005
04.12,2005

16.12.2005

18.12.2005

21.01,2006

24,01.2006

26.02.2006

27.02.20Q6

11.03.-

12.03.2006

14.03.2006

18.03,2006

29.03.2006

17.05.2006

19.08,2006

30.09.2006

13,10,2006

AKTIVITETSI(ALENDER

Spejdernes Loppemarked

Brugerrådet Hornelund. Julemarked

Juletræsfest i Horne Hallen

Juleoptog iHorne
Horne Menighedsråd. Højskoledag

Horne Sogneforening. Generalforsamling

Hornemesterskaber - badminton

Modeshow i Horne Hallen

Forårsopvisning i Område 4

Aftenskolen. Afslutning

Lokalopvisning i Horne Hallen

Familie og Fritid. Generalforsamling

Musikskolens forårskoncert på Horne Skole

Torvedag

Høstfest

Skolernes Motionsdag

maj

aug.

sept.

okt,

å*r.l,',38
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v/aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

75 26 01 55
75 29 93 33
40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Horne
Ttf. 75260163 - bittlf. 212268011203301 E|$
tg.oa;'f_E r*tlouznøded,
JOHil BORG HAI{SEN
HORNE - 6u,0 vaf,oE - TLF:75 26 (n 93effi

TOAVEGADE 13
æ7O øLCOO'lLFs 75 24 4A æ

tsRUUN r,PiM
Storegade 19 . 6862 Tistrup . Tl1. 75 29 90 92

Horne Cyltelforretnin g

Slibning/reparation af kødhakkere og

kreaturklippere samt nye knive på lager.

Nye Winther og Gazelle cykler på lager

For at få mere fri, fjemer jeg de faste

åbningstider så ring først, når cyklen skal

repareres eller I ønsker en nY.

HORNE CYKELFORRETNING

v/Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

tlf. 7526 0102 eller 20437711

Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt I reparation
Nybygninger

tfforb. tllbud

TS Tømrer
Byggemonta

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

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

Telefon 75 26 02 30
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