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LANDSMESTERSKAB TIL HORNE KROKETKLUB

Den kun 3 år gamle Horne Kroketklub under Horne ldrætsforening har hentet sit
første landsmesterskab. Efter at have vundet amtsmesterskabet i rækken c2, tog
Grethe og Svend Hansen til landsmesterskaberne i Fuglsø, hvorfra mesterskabet
blev hjembragt.
I rækken C1 hentede Jens Henning Gydesen og Carsten Ladefoged en 2. plads
ved landsmesterskaberne, efter at de havde vundet amtsmesterskabet.
I kroket spilles endvidere i B-, A- og mesterrækken.
Klubben, som Kr. Himmelfartsdag indviede nye baner, er i øjeblikkef ved at få
opstillet en 25 m2 stor bjælkehytte, så de 34 spillere kan indtage deres katfe I tør-
vejr.
TILLYKKE med de flotte resultater.

Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GL,TEDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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PLC & PC STYRINGER
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SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPER, BL,IESER, GEAR.
sALG & Rlp nÅnnn HvIDEvARE

Råt;f;i3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde .Telefon 75211877 . Fax 75220069

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk
TIf.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttf ,7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydcr alt ligc fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.nr.
Døgnvagt på tlf. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

$ner Strømgård Hvid
Yr. Iljerremosevej 27, Horne Tomrenn.: KnudLundHansen, 75260214

Ing.: Morten Henneberg,752603I6

, Honre
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T11.75260214
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Ndr, Bounumvej 11

6870 Ølgod

Tlt. 75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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DEN sr. DE'E'BER KL. rr.r,:,F
Ju reoptog "o u':Tå?'j;l#J::;:l'f,fi r ved Horne'h

og slutter af med julemusik ved Hornelund.

Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn.

ffiw*N##æWW*Ns##xW
Julehyggeaften

for olle generotioner i Horne Hollen

Fredog den 19. december 2003

Aftenens proorom:
kl. 19.00 Velkomst
kl. 19.05 L.r.rciooptog med børn fno liyrretuen
kl. 19.30 Dons onkring Juletreet
kl. 20.00 Uddclirp of slikposer

Underholdning for børn
Lotteri med flotte prcmier
Få et spil kort cller billod
Der kon købes glqgg, ebleskiver og koffe

kl. 22.30 Aftenen slutfer

Dcltogeryebyr: 25 kr.
Vi ses I Horne Hollen

rtionge Julehilsner fro
HGF, Sogneforeningen, Spejderne og HIF

Julegawrne kob€r vl selvlolqelh hos
HoRNEPosrENs aHlolc-onEn ryf3



ORGELSPIL IND UNDER JUL æ
Søndag den 21. december i Horne Kirke kl. 16.15 - ca. 17.00

Kirken er åben, og man er velkommen til at droppe ind og lytte til orgelspil.

Organist Grethe Jensen vil spille nogle af julens melodier,

Et lille pusterum midt ijuletravlheden!

-ffi.iii i norne *)'
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&i, l,$i' 2oo3 &Søndag 21.12.2003 - 08.00 - 17.00
Mandag 22.12.2003 - 08.00 - 18.00
Tirsdag 23.12.2003 - 08.00 - 18.00
Onsdag 24.12.2003 - 08.00 - 12.00
Torsdag 25.12.2003 - Lukket
Fredag 26.12.2003 - Lukket
Lørdag 27.12.2003 - 08.00 - 13.00
Søndag 28.12.2003 - 08.00 - 13.00
Mandag 29.12.2003 - 08.00 - 17.30
Tirsdag 30.12.2003 - 08.00 - 18.00
Onsdag 31.12.2003 - 08.00 - 14.00
Torsdag 01.01.2004 - Lukket

#ffi*#*ffi Atrtqffi F#-'xru*#'qk**ffi%,&*å"qrm*x#å*png*-ryn
Juleoptogs-tilbud
' 10% på butiksvarer
(e nke lte vare undtage I ser,

iht. regler se medlemstavlen)

Tilbudet gælder kun søndag d. 21. dec,
hvor Dagli'Brugsen har åben kl. 8.00-17.00
Gå på juleindkøb i Dagli'Brugsen
- Bestyrelsen serverer gløgg.

M øns(er alk uore (un/e,

*gkdertgrt!

Julegaverne kober vi selvlolgelig hoe
HORNEPOSTENS ANNONCORER
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&fr BøfnefekOfdef Æ&
Den22 december vil der være muligheder for at sætte
rekorder kl. 15.00 - 17.00 på P-ptadsen.

Hilsen Brugsens bestyrelse

#tr 6'*ts

Bømejulekonkurrence i Brugsen

Pråmier: 4 julegaver
svarene X af.

Spørgsm 1:
Hvor meget energi er der i 100 gr. Cornflakes?
_15 ks. 27OO sr. 1550 kiloioule
Spørgsm 2:
Hvor meget sukker er der i en Big 50 cola?
_ 45ltr. _11,5o/o _500 gr.

Spørgsm. 3:
Hvor meget fedt er der i 100 gr. Ostepops?

31 gr. _95Vo 3 kcal.
Spørgsm.4:
Hvor mange skiver er der i et toastbrød?

Ca.19 ca.35 ca.10
Spørgsm.5:
Er der tomater påpizza Margherita?

Nej Ja
Spørgsm.6:
Hvor mange groWlUtes er der i en pose fra Danefrost?
_5 stk. _8 stk. _12 stk.

Navn

Aflever dine svar sammen med navn og adresse i
'julekonkurrencekassen" i Brugsen senest den 20. december.

Jubgaverne kober vi selvloheliq hos
HoRNEposrENs aHnorucbnEn



ADVENTS/JULEKONCERT OG LÆSNINGER I HORNE KIRKE

Søndag den 7. december kl. 14.00

Medvirkende: HorneSkolekor
Dirigenl Mats Rudklindt

Trompet MikaelGreve

Læsninger: Randi Sandal

Horne Menighedsråd

NYT FRA BADMINTONU DVALGET

Vi har igen i år badminton for alle ijuledagene. Det bliver i år

den 26., 27 . o928. december fra kl. 9 - 12.

Som noget nyt har vi arrangeret en træningsdag for ungdomspillerne, hvor der kommer

en divisionsspiller fra Odense, Vi forventer at afslutte dagen med et stævne og lidt jule-

hygge, Træningen vil foregå mandag den 29. december,

Hornemesterskaberne afuikles lørdag og søndag den 21. og 22. februar 2004. Der vil

være tilmeldingssedler i hallen fra uge 51,

Tennisnøgler skal afleveres i Horne Hallens Cafeteria inden den 31. december.

UdvalgeUAnne Mette Jensen

eemw

TRÆNINGSTIDER FOR VETERAN. OG OLDBOYSSPIL1 .EREW)

Traditionen tro starter træningen :

torsdag den 1. januar 2004 kl. 14.00

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00. Lørdag den24,januar 2004 med gule ærter.

Nye og gamle spillere er velkommen.

Holdlederne/Jens, Kaj og Gunnar

BRUUN
sroeFGAD€ t9 . G$?r6rn(' :129 S9

AFUIISCÅÅHD . 7ORVEGAOE I 3
æ7O øLGOO . ILFt 75 24 4A æ

Julegaverne kober vl aelvloQellq hos
HoRNEPOSTENS ANNoNcbREn
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,hrgenffiCIlHryfficffi
Julebanko tors. d. 27. nov. kl. 19.30

1rk.2 ænder.2rk.300,- . 3 rk. 600,-

Julebanko tors. d.4. dec. kl. 19.30
1rk. 100,-.2rk. kødpakke . 3rk. 600,-

Julebanko tors. d. 11. dec. kl. 19.30
1 rk. 100,- . 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Denne aften serverer vi gratis kaffe.

Julebanko tors. d. 18. dec. kl. 19.30
1 rk. hamburgerryg-.2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Jule/nytårsbanko tors. d. 25. dec. kl. 19.30***ingenbanko***

Hver aften udlodning på opvarmningsrunde,
medlemskort, pausebanko, bingo, superbanko.

Horne Bankoudvalg

Vi støtter Horne - støt os.

r(ÆRE ARcANc 85 (DEN HELT FANTASTTSKE KLASSE)

Jeg er ked af, at vi gik fejl af hinanden ved skolens jubilæumsfest, ville gerne have mødt
jer alle sammen.

Kan vi mødes hos mig fredag den 5. december kl. 19?
Hvis I tilmelder jer, sørger jeg for lidt at spise og drikke, Håber vi ses,
Hilsen

Bente Fisker, Møllebakken 2, Næsbjerg. T1t.78267349 - hfisker@privat,dk

Julegaverne kober vl selvJolqeliq hos
HoRNEPosrENs lnnorucbnEn ry7
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HORNE KRO

,rli ØNsI(Eq,aLLE tEN g I"ÆUEL r I Iu L
og Etgavf effiÅK

Venlig hilsen - Kirsten og Kurt

PS Julefrokost på Horne Kro kl. 19.00 - 02.00

28. november Musik: Torben Bohnensack

5, december Musik: Per Lyst

Spisning inkl. musik 150 kr.

2. iuledao Julehygge. ALT OPTAGET

HORNE SOGNEFORENING

Horne Sogneforening afholder generalforsamling

Tirsdag den 27. januar 2004 kl. 19.30 på Horne Kro

Dagsorden if, vedtægterne.

Eventuelle forslag afl everes skriftlig til formanden senest 1 4 dage tør,

€

Horne Sogneforening

CONTAINERORDNING I HORNE

Åbningstid:

Hver tirsdag kl. 16.00 - 17.30

Første lørdag i måneden kl. 10,00 - 12.00

Containerordningen er kun for private borgere. Haveaffald, ren jord og murbrokker kan

afleveres på pladsen hver dag. Alle er velkomne til af aftrente jord og brokker.

Horne Sogneforening

'4f Juloqaw'nc kobGrvl selvloheliq hog
xon-NrposreHs aHruoHcbntn



FAMILIE & FRITID, HORNE

MAD FOR HELE FAMILIEN

Onsdag den 21. januar 2004 kl. 19.00 i skotekøkkenel 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 aften.

Husk tallerkener, bestik, kop og glas,

Ølog vand sælges.

Under kaffen er der amerikansk lotteri.

Prisfor medlemmer: Voksne 45 kr. Børn25kr.
Pris for ikke-medlemmer: Voksne 60 kr, Børn 30 kr.

Maks, 150 kr. pr. familie (2 voksne med børn under 18 år)

Alle er velkomne,

Husk bindende tilmelding senest g. januar til Mona tlf, 7526 0400

lnge Marie tlf, 7526 0479

Familie & Fritid/Mona Clausen

FAMILIE & FRITID, HORNE

VIRKSOMHEDSBESøG

Fredåg den 20. februar kl. 19.00

Denne aften skal vi besøge Enghavegård Osteri ved Billum, og vi mødes derfor ved
Brugsen kl. 18.30 og fflder bilerne op.

På Enghavegård vil vi få en rundvisning. Derefter kan man købe et glas rødvin til de
forskellige smagsprøver af ostene, og så er der mulighed for at købe nogle oste med
hjem.

Så går turen til Janderup, hvor vi kan opleve Knud Richardt's computerstyrede Lego-
modeljernbane, her er entreen 20 kr.

Tilmelding senest 13. februar til: lnge Marie tlf. 7526 0479

Mona tlf, 7526 0400

Familie & Fritid/Mona Clausen

Julegarærne ktbervl selyloheliq hos
HoRNEPOSTENS ANNoNcbRER tffie



6Y,UNASTIK
FOR

TEENAGER-PI6ER
i 6. kl. og opefter

Desverre fik vi ikke gong i gymnostikkenfor jer fro sæsonstort,
men vi hor nu fået Trine 6rom, Horne og rtlojbritt lørensen,Srig,
sombqge er på efterskole til ot love 3 spot-treninger inden jul og

selvfølgelig også et ontol efter jul.

Kom og ver med
Første gang fredog den ?lltt
Kl. 18.00 - 20.00
f rymnostiksolen på Horne Skole
derefter den 5/12 q 12/12.

Henvendelse crng. holdet kon rettEs til
Lene trensen, Horne, tlf. 75-260005

Med venlig hilsen og på gehsyn

Horne Gymnost i k f or enitg, 5 ig-Th orstrup ldræ,tsf o ren i ng o9

Mej I s-Orten-Ti rghøj Qmnosti k o9 Ungdomsforen i ng

",.ffit

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo DI l';;*;r;;;#-å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

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

10 w i$"ffi'ås'teft'x-T3l,".br'lEl*



UNGDOMSKLUBBEN ER LUKKET

Sæsonen 2002-2003 i ungdomsklubben i Horne blev også den hidtil sidste, Bestyrelsen
har ved indgangen til den nye sæson besluttet at lukke den. Det er sket med meget stor
beklagelse, men et faldende besøgstal de senere år kulminerede i sidste sæson med et
katastrofalt lavt besøgstal på godt tre unge i snit per aften på de to ugentlige åbningsaf-

tener. Bestyrelsen må tage det til efterretning og konkludere, at der tilsyneladende ikke

længere er behov for det tilbud, en ungdomsklub er, til de 14-18 årige i Horne - i hvert
fald ikke på nuværende tidspunkt. Klubbens leder siden 1990, Marinus Poulsen, der i de
seneste sæsoner har haft hjælp af sin datter Conny, tog også konsekvensen af det
næsten ikke eksisterende besøgstal og valgte af sige sin stilling op, Marinus har sam-
men med sine hjælpere udført et kolossalt stort arbejde for sognets unge. Han har været
deres medspiller hele vejen igennem og taget initiativ til en masse forskellige aktiviteter.
Han har været garant for, at sognets unge har fået en masse anderledes oplevelser og
haft et sted, hvor de kunne hygge sig sammen under frie rammer, men hele tiden med
en voksen lige ved hånden,

Selv om ungdomsklubben ikke lukkede op, da den nye sæson skulle begynde, er det
ikke ensbetydende med, at den er lukket for altid. Lokalerne over børnehaven Regnbuen
står klar til brug i aftentimerne, og der er også en del materiale og et lille kontantbeløb,
hvis andre skulle have lyst til at starte en ny ungdomsklub. Det er blot et spørgsmål om
at henvende sig til Folkeoplysningsforbundet i Varde Kommune og lave en aftale om,

hvordan og hvad der skal ske,

Den siddende bestyrelse har nedlagt sig selv og ungdomsklubben for nu, men vil dog
senere tage stilling til, hvad der skal ske med penge og materialer, hvis ikke andre mel-
der sig på banen med et nyt klubtilbud, lfølge vedtægterne skal eventuelle penge komme
ungdomsarbejdet i Horne til gode.

Tak for indsatsen, siger vi til Marinus, og tak for nu siger Mamse Pontoppidan, Else
Holm, Alis Kristensen og Bente Jakobsen.

HORNE PENSIONISTFOREN INGS AKTIVITETER:

01.12.03

08.12.03

15.12.03

05.01.04

12.01.04

19.01.04

26.01.04

Erik Påbøl Andersen, Grimstrup, fortæller om en fiskerdreng fra klitten.

Børge Guldager, Skovlund. Lysbilleder fra Kina.

Juleafslutning ved Grethe Jensen, Ølgod.

Vagn Christensen, Aarre, spiller og synger med os.

Viggo Schantz, Varde.

Martin Møller, Ølgod.

Edel Kræn, Billum.

Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER 11



HORNE KIRKE

Sognepræst Finn Pedersen har fået bevilget studieorlov fra 1. december 2003 - 29.

februar 2004 og er derJor ikke at træffe i perioden, Orlovens formål er at studere den

tyske romantisk-idealistiske filosof F.W,J, Schellings sen-filosofi (som i 1840'erne bl.a,

var en stor og vigtig inspirationskilde for danske Søren Kierkegaard).

Som vikar i orlovsperioden tiltræder pastor Randi Sandal, Henne, til hvem altjenstlig
henvendelse skal rettes.

Randi Sandal træffes i Thorstrup præstegård tirsdage og onsdage kl. 10-12 på tlf.
7526 4055 og ellers i Henne præstegård på tlf. 7525 5135.

Pastor Randi Sandal har flg. hilsen: 'Da jeg de næste tre måneder har påtaget mig at

være vikar for jeres præst under hans orlov, viljeg fortælle lidt om mig selv. Jeg er 52 år

og gift med sognepræsten i Henne-Lønne sogne, Bjarne Bach Sandal. Gennem de sid-

ste 7 år har jeg været konstitueret sognepræst flere steder i Varde provsti, men også i

Esbjerg, De sidste 3 år har jeg været 50% hjælpepræst for provsten i Skjern. Jeg har

haft min barndom i Sønderjylland. Som 11-årig flyttede jeg til Nordjylland og jeg gik på

gymnasiet i ÅtOorg. Derefter var jeg en tur i lndien og begyndte så at læse teologi. Min

mand var præst 4 år i Flensborg før vi kom til Ves$ylland, hvor vi er på 22. år, Vi har 3
børn på 23,21 og 14 år. Jeg glæder mig til at komme over tiljer, og I er altid velkomne til

at kontakte mig. Med venlig hilsen Randi Sandal,'

HORNE KIRKE

lforbindelse med sognepræst, Finn Pedersens bevilgede studieorlov fra 1. december

2003 til 29. februar 2004 vil menighedsrådet gerne byde pastor Randi Sandal, Henne

velkomment til embedet. Det er vort håb, at det må blive 3 gode måneder til glæde for
begge parter,

Horne Menighedsråd

CAFETERI
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbe6 Stig. Øgodvei 33. Home. 6800 Vorde

12 ry i'f,i*H'##,t'l*T3l"cbdf;El.'



2003

HffiHHHEMmlEEHEHE

SÆKBÆK KRO

Genopførelsen af Sækbæk Kro efter branden i juni er nu ved at være på plads, Bygge-
ilet har været behandlet i Byrådet og bliver nu sendt i offentlig høring,

Steffen Hansen fortæller, at tegningerne til den nye kro er lavet efter et gammelt fotografi.
Kroen vil således blive genopført, som den oprindelig så ud før den brændte for ca. 100

år siden,

Steffen Hansen glæder sig til, at der kommer gang i byggeriet, som forventes at starte
først i det nye år.

mrcH'
PRIMO DANMARK AIS
Jernbanegade 11

6862 Tistrup

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

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

Julegavernc kobe, vl s€lylolqollq hor
HoBNEposrENs aNtoHcbnEn 13



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

haft stor personaleudskiftning inkl. skoleinspektør og viceinspektør.
Dette har været et spændende og meget tidskrævende arbejde, men med ansættelsen
af Camilla Kaplers som klasselærer i 4, klasse er hele lærerstaben på plads. Camilla
starter 1. februar 2004 efter endt orlov og vi glæder os til at arbejde sammen med hende,
En anden ting som har beslaglagt en temmelig stor del af vores tid er selWølgelig skolens
100 års jubilæum,

Fredag den 19. september var der på skolen afsløring af mange utroligt flotte gaver
fremstillet af eleverne, bl,a. træskulpturerne på plænen forah skolen. Bagefter var der
åbent hus for sognets beboere og dette indbragte også flotte gaver tir skolen.
Endelig oprandt dagen for jubilæets højdepunkt, lørdag den 20. september mødtes gam-
le elever og personale på skolen til kaffe og hyggesnak.
Senere på eftermiddagen tog 625 festklædte deltagere plads i Horne Hallen til en vellyk-
ket jubilæumsfest med god mad, musik og taler.
ud fra de positive tilkendegivelser vi har fået, må vi sige at alt gik som det skulle,
Vi vil hermed gerne takke alle de frivillige hjælpere som var med før, under og efter fe-

iti,l'0.r. skulle være nogen der får brug for adresser på gamle klassekammerater, så
kan der rettes henvendelse på skolens kontor som vil være behjælpelig med at finde en
klasseliste.

Det er blevet besluttet at ændre forældredage, så det ikke altid er f,eks. en mandag, de
falder på.

Vi starter med mandag den 1. december (klippe-klistre dag), derefter første tirsdag i
januar, så første onsdag ifebruar osv, Børnene i skolen får seddel med hjem om dette.

I ønskes alle en rigtig glædelig jut og et godt nytår

På skolebestyrelsens vegne/Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen

14 ry Julegavernc kabct vl selvl.lgrllg ho3
HORNEPOSTEilS ANNONCONER



NYE RINGETIDER OG PAUSER PA SKOLEN
Gældende fra 1. januar 2004

1. lektion

2,lektion
3,lektion

4,lektion

5,lektion
6.lektion
7. lektion

kl. 08.1S09.00 pause ti|09,10
kl. 09,10-09.55 pause til 10.05

kl. 10,0S10,50 spisepause til 11.00

pause til 11.15

kl. 11,1+12.00 pause til 12.10

k1,12.10-12.55 pause til 13.05

kl. 13,05-13.50 pause til 14,00

kt. 14,00-14.45

BEMÆRK DEN ÆNDREDE SPISEPAUSE

Skolebestyrelsen/Linda Møller

oK/Dagli' Brugsens Horne sponserer for 3. år Horne lF med benzinpenge. på bille-
det ses brugsuddeler Karsten Ladefoged overrække en check på 9.s23 kr. til Aksel
Hansen fra sponsorafdelingen.
Tank OK-Benzin og støt klubben - kun OK kort støtter.

Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
HoRNEPosrENs aNHoHcbnEn 15



UDENDøRS U NGDOMSFODBOLD 2OO3 ø@w
Atter er en lang og vellykket udendørs fodboldsæson i ungdomsafdelingeh dut! 

-

Vi vil i den forbindelse hermed gerne takke alle trænere, holdledere og forældrerepræ-

sentanter som har gjort et kæmpe arbejde for at få fodboldafdelingen til at fungere i den-

ne sæson.

Også en stor tak til alle 5 og 7-mands kampledere som har sørget for en rigtig god afuik-

ling af hjemmekampe både i Tistrup og i Horne.

Vi håber at mange af jer vil hjælpe os til næste år igen!

Ungdomsudvalget / Henning Lindenberg

S LUTRES U LTATER U DEN DøRS FODBOLD/U NG DOM 2003.

1l-mandshold: 7-mandshold:

Hene iunior 3: Henevnqlinoe: Drenoe C: Piqer C:

1. Varde lF 25p. 1. JIFAF92 15 p. 1. Nr. Nebel tF 21 p. 1. Oksbøl B 19 p.

4. Home/Tistrup 4 p. 5. Homey'Tistrup 7 p. 8. Home/Tistrup 1 p 4. Home/Tistrup 13 p.

Drenqe 3: Miniout drenqe 1: Miniput drenqe C: Lilleout oiqer B:

1. Grindsted GIF 26 p. 1. Esbjerg fB 21 p. 1. Sædding/G tF 39 p 1. StarupÆofterup tF i8 p.

2. Home/Tistrup 22p. 7. Home/Tistrup 4 p. 2. Home/Tistrup 36 p. 6 Home/Tistrup 6 p.

Lilleput drenoe 2 Micro 95: Micro 95: Lilleout oioer A:
1. Skjem GF 24p. 1. Søndenis SK 28p. 1. Varde lF 30 p. 1. Varde lF 2 18 p,

4. Home/Tistrup 'll p. 4. Home/Tistrup '16 p. 5. Home/Tistrup 9 p. 5. HomdTistrup 7 p.

Lilleout drenqe 4: Micro 96: Miniout piqer
1. SkovlundAnsager30 p. 1. Sædding/G lF 26 p. 1. Hejnsvig lF 39 p.

4. Home/Tistrup 7 p. 3. Home/Tistrup 20 p. 3. Home/Tistrup 27 p.

SLUTSTILLINGER 2OO3 :

Herre serie 3: Hene serie 5 : Dame senior C:

1. Lunde B 2 53 p. l. Hejnsvig lF 51 p. 1. StrellevAyne GU 13 p.

5. Home lF 37 p. 7. Home lF 27 p. 4. Home tF 12p.

Veteraner: Old bovs :

L Home lF 45 p. 1. Tistrup B 45 p.

Tak tit aile som har -r,åiil.åt<.t oåtårr,ing opgaverne såvet inde på banerne som

udenfor.

HW

Fodboldudvalget
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TRÆNINGSTIDER

Træningsiag: fredag

Årg. 97 og yngre:

Års.96:

Års.95:

Lilleputdrenge:

Drenge{unior:

Dame senior:

Ynglingeherre senior:

INDEFODBOLD 2OO3/04 :

kl, 14,00 - 15.00

kl. 14,00 - 15,00

kt. 15.00 - 16.00

kl, 16.00 - 17.00

kl. 17,00 - 18.00

kt, 19,00 - 20.00

kt. 20.00 - 21.00

øs

Fodboldudvalget

TISTRU P SKYTTEFORENING

Tistrup Skytteforening har igen i år haft skoleskydning. 2 klasser fra Tistrup Skole og en

fra Horne Skole, lgen i år har det for os i Tistrup Skytteforening været en stor glæde at

have med disse 57 elever at gøre. De kom alle med godt humør og de gik virkelig op i

det med liv og sjæ|, En stor tak til begge skoler for jeres deltagelse, tak til klasselærerne
på Tistrup Skole for at i styrede at der blev sendt 13 elever af sted ad gangen så vi ikke

havde alle 38 på en gang. Til elever og lærer på Horne skole - i tog jo jeres cykler og det

var både regn, sol og blæst, men frem kom i - det var bare flot.

Men nu til det sjove: Alle tre klasser får et hold med i amtsfinalen den 22. november i

Alslev, det bliver en spændende dag, hvor der skal dystes mellem 20 hold fra Ribe Amt

om at blive amtsmester. Så vi i Tistrup Skytteforening er lige så glade som eleverne,

Sæsonen er for os begyndt flot. Vi er ca. 60 medlemmer og der bliver skudt på livet løs

både mandag og torsdag, så det er lige før at vi ledere får sved på panden, men det er jo

dejligt at så mange bakker op om vores sport, Vi har et junior hold og 2 børnehold med i

2, hovedkreds turnering. Der har været kommuneskydning. Der har vi fået 4 pokaler

hjem til vores medlemmer, så det var jo ganske flot,

Vi holder juleafslutning den 15, december og den første skydeaften i det nye år er den 5.
januar.

Tistrup Skytteforening

Julegaverne kobe; vl selvloheliq hos
HoRNEPosrENs lNr.rorucbnEn 17



SCT. GEORGS LøB

Vi har været på Sct. Georgs Løb på Assenbæk Mølle, det var den 13. og 14, september.

Det første vi gjorde, var at bygge en lejr, og efter den var færdig, så må jeg nok sige, at

det var den bedste og største lejr der var på hele pladsen, Derefter fik vi noget af spise,

Da det var overstået skulle vi påløb, fra klokken 13.00-17.00, og i år handlede det om

GEORG POTTER, (Harry potter), Det var et sjovt løb. Vi skulle lave koste, tryllestave og

meget andet. Da vi kom hjem fra løb, måtte vi slappe af, mens lederne lavede maden, Da

vi skulle spise maden, var det alt for stærk, men det var godt, der var agurker og gule-

rødder til. Da vi havde spist, havde vi en times tid, før vi skulle til lejrbå|. Da vi kom til

lejrbå|, skulle vi trylle bålet i gang. Efter lejrbålet var der natmad. Og så fik vi lov lil at lege

vildt. Vi drenge var så seje at vi sov ude i forteltet hele natten, Næste dag skulle vi også
på løb. Da det var færdigt, havde vi lidt tid til at slappe al,tør vi skulle ned at spise. Vi

måtte spise så meget vi kunne. Bagefter skulle vi over for at høre, hvordan det var gået,

men jeg vil ikke sige, hvordan det gik. Det var en god og sjov tur. 
Hilsen Martin

RESULTATER VED SCT. GEORGS LøB

Der var 7 ulve og 15 juniorer med til Sct. Georgs Løb, som er en weekendtur hvor både
grønn6 og blå spejdere konkurrerer mod hinanden både i opgaveløsning og opfør-

sel/samarbejde; De 4 hold vi havde med fra Horne-Tistrup gruppe opnåede ALLE en flot
placering, Ulvene havde 6t hold: Rød bande som blev nr. 6 i opgaveløsning og nr. 2 i

samarbejde ud af 24 bander, Juniorerne var delt i 3 patruljer: Ørne, Viber og Falke, Der

var 25 patruljer i deres aldersklasse, Ørnene blev nr. 5 i opgaver og nr, 8 i samarbejde,

Viber fik to 3. plader og Falke fik en 4, plads i opgaver og en 1, plads i samarbejde.

Spejderne/Kathrine

EFTERLYSNING AF SPEJDERBøGER

d€l

vl

Åoilt-rJ ////
Y////

I Horne-Tistrup gruppe har vi vores eget lille'bibliotek' med spejderbøger, men i løbet af
årene er antallet af bøger blevet mindre. Har du, eller kender du nogen, som har nogle af
gruppens bøger til at stå på hylden og samle støv, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan
aflevere bøgerne til en, der er spejder eller ringe til gruppeleder Kristen Krog ilf. 75 26
0042.

,. Spejderne

SPEJDERNES LOPPEMARKED, HINDSIGVEJ 29, KL.9 - 12
Se i aktivitetskalenderen, hvilke datoer er åbent,

18w Julegaverne kober vl selvloQeliq hos
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NYT FRA SÆ(OFONI
HAIR PRO

Bruger du timer og formuer på at s$le dit hår med produkter, der skal få det tit at
se tykkere, blankere og sundere ud? Bruger du tid på at dække bumser og grålig

hud med creme - og styrke matte, rillede og skøre negle med lak?
Men hvorfor dog det, når du kan løse alle problemer pa 6n gang - og samtidig spare både tid og

penge. Løsningen hedder Hair Pro, og den fås hos din frisør.

Et smukt hår er ikke kun et spørgsmål om gener. Lige så lidt som stærke, glatte negle og en

fejlfii ferskenhud er det.

Ydre skønhed kommer også indefra. Fra en sjæ|, der ikke føler sig for stresset eller på anden

måde lider overlast. Og via en krop, som får tilført al den ilt og alle de vitaminer og andre næ-

dngsstoffer, der skal til for, at den kan yde toppræstation.

Grundlaget for en sund krop er sunde kost- og levevaner. Men når det drejer sig om hår, hud og

negle skal der som regel mere til.

Kosttilskuddet Hair Pro indeholder, udover vitaminer og mineraler også udtræk af fire vigtige

lægeplanter, som hver for sig støtter kroppens funktioner, så resultatet bliver smukkere hår,

flottere hud og stærkere negle.

Artiskokblade, som ved at regulere fedtomsætningen i huden og hovedunden, lorebygger

bumser og fedtet hud og hår.

Olivenolie, som forebygger de bakterie-, svamp+ og virusangreb, som ofte ligger bag proble-

mer med hud, hårog negle.

Stedmoderblomst, som modvirker betændelsestilstande i hud og slimhinder, og som tyske

naturlæger i årtier har brugt til behandling af uren hud og acne.

Grøn te, som normaliserer blodsukkeret, afhjælper betændelse og styrker hjertet, kredsløbet,

leveren og galden - alt sammen ting, der gør det lettere lor vitaminer og mineraler at nå helt

derud, hvorde skal virke.

Hair Pro fås kun hos frisøren - og det er der en god grund til. For hvem har mere forstand på dit

hår og din hoveåund og er bedre til at rådgive dig end hende eller ham, som jo bogstaveligt talt

står med det i hændeme..

''#rffi*xPW
NYT FRA SÆ(OFONI

COMODYNES
Convenient cosmetics

10 sekunder er nok til en effektiv og komplet ansigtsrensning

- den nemmeste og hurtigste måde til datol

Comoq/nes makeup {emer servietter erstatter på ån og samme tid: rensecreme, skintonic, øjen-

makeup fiemer og vat, Lettere kan det ikke være. Selv den mest genstridige vandfaste make-up

femes helt.

Julegaverne kober vi selvfolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



Comodynes makeup f,emer servietter var de første af sin art pa markedet, og er stadig uover-

trufne i kva'litet og egenskaber. Dette underbygges af talrige intemationale tests.

Como{/nes makeup femere er alkoholfrie - og som nogle af markedets absolut eneste - desu-
den frie for olie og/eller parafin. Dette har f.eks. den fordel at man kan lægge ny mak+up umid-
delbart efter brugen af Comodynes. Anvend servietteme i den travle hverdag før sport, solarium,

bad, i byen, F arbejde, på turer/rejsen eller blot til dagligt brug.

De lækre og bløde stofservietter (100 % viscose)findes i 2 varianter tilpasset netop din hudtype.

Comodynes ORIGINAL til normal hud. For ansigt og øjne, - med sin friske og behagelige duft
kan den bruges af de fleste.
Comodynes AVENA til tør hud og sart hud. For ansigt og øjne, - tilsat Havres (Avena) milde og

fugtende egenskaber.

365 sikre solskinsdage med selv-bruger servietter
Langt de fleste mennesker føler en udsøgt velbehag ved at have en sund solbrun kulør, Det
opnås oftest ved direkte solbadning eller solarier m.m,. Men bagsiden af denne glæde kender
alle efterhånden, solens fadige UVA og UVB stråler, der giver forbrændt hud, soleksem, tidlig
hudældning, pigment forandringer og i værste tilfælde hu&cancer.
Nu er det imidlertid blevet muligt at opnå den eftertragtede solbrune kulør uden direkte kontakt til
de skadelige stråler, men hvor huden, såvel i ansigtet som på resten af kroppen, alligevel lår en
naturlig solbrun lød.

Ved brug af de bløde COMODYNES selv-bruner servietter påføres huden et tyndt og ensartet
lag af det aktive og totalt uskadelige ingrediens DHA (dehydroryacetone). DHA er et sukkerstof
der trænger ind i huden og efter ca. 2 timer påbegynder en helt naturlig og ensartet solbruning af
huden. Ved gentagen anvendelse opnås en mørkere brun farve, således at man selv bestem-
mer, hvor brun man vil være. Elter nogle dage vil den brune farve forsvinde gradvist - som
almindelig solbrændthed - hvorefter man gentager påføringen efter behov. Almindeligvis anbefa-
les en anvendelse af servietteme 2 til 3 gange ugentlig.

Lettere, smartere og sikrere kan det ikke gøres at blive solbrun, og tilmed er det totalt uskadeligt.
Pletter eller skjolder ikke tøjet, - husk blot at vaske hændeme umiddelbart efter påføring samt
ikke at tage bad op til 10 minutter efter brugen.

KR,{iNtMIiRGi\DIi 9 .VARDE . TLR 75 22 14 14

Julegaverne kober vl selvlo$ellg hos
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HøJSKOLEDAG

Lørdag den 24. januar 2004 i Horne kl. 09.30 - 15.00

Gudstjeneste i Horne Kirke vlPeter Hedegård

Derefter formiddagskaffe på kroen

Foredrag v/højskoleforstander Peter Hedegård, Ryslinge: 'Danmark og danskerne -
hvem er vi?'

Efter middagen:

Fællessang v/Mats Rudklindt, Sig

Oplæsning v/skuespilleren, Erik K0hnau: Brudstykker af 'En Landsbydegns Dagbog'

Se omtalen af de2 foredrag.

Pris pr. deltager: 130 kr. + drikkevarer

Tilmelding senest den 20. januar 2004 til:
Bessie Aggeboe, tlf .7526 0031 eller Svend Bruun, tlf. 7526 0365

Vel mødt i det nye år.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår

Thorstrup og Horne Menighedsråd

,lloprze
,J€.eo

Et aodt sted at znødes

Jegr grlæder øg Ø at se ,/et

VenZtgr Åilsea

frrs1ez Eanse.ø

tlf 7526-00/9

Tagrenovering
Tømrer - snedker .6..

Alt ireparation ,,N
,,llltnl',lon" r\
TS Tømrer &

ffi.________-:-1

-4'4

Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 40 17 4280
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Peter Hedegaard: Danmark og danskeme. Hvem er vi?
I foredraget vil Peter Hedegaard prøve at give et signalement af vores land og dets ind-
byggere og se på den kultur og historie vi alle er en del af. Afslutningsvis vil der blive
fremsat nogle betragtninger om vores egen tid.

Peter Hedegaard er født i Tolne i Vendsyssel i 1957, Cand, theol. fra Århus Universitet
1986, sognepræst i Dalum ved odense fra 1987-1997, siden 19gg forstander på Rys-
linge Højskole,

Erik K0hnau læser Blicher: Brudstykker af en landsbydegns dagbog
I 1824 offentliggjorde Blicher iet tidsskrift kaldet'Læsefrugter samleipå litteraturens
mark' sin første novelle 'Brudstykker af en landsbydegns dagbog', Blicher var dengang
42år.

Novellen viste sig at være enestående i dansk litteratur, Blicher fuldbyrder her, i novel-
lens stramme, korte form en kunst, der teknisk, stilistisk og psykologisk ikke siden er
overgået i dansk digtning. Han skaber et genialt kunstværk. Dei raffinerede i novellens
opbygning er dens parallelhandling, der skildrer to miljøer - et jævnt præstemiljø og et
fornemt herregårdsmiljø, men begge steder er rivets rov: Forkrænkelighted.

Novellen skildrer to kærlighedsforløb: Degnesønnen Mortens forelskelse i den fine her-
regårdsfrøken sophie, som han kun tør drømme om, og skytten, præstesønnen Jens,og
sophies dramatiske kærlighedshistorie. Morten er den vege, som lader miljø og begi
venheder bestemme sin livsbane.

Sophie er den stærke, erotiske kvinde, der vil realise-
re sig selv og derfor gw oprør mod miljøet. Og Jens
er tilpas primitiv og hæmningsløs til, at hun foretræk-
ker ham frem for ægteskab med en adelsmand af
kongelig byrd,

Men tden er i virkeligheden hovedpersonen. Tiden,
der knuser alle ungdomsdrømme, så man må sige
'Ak, hvor forandret!'

Skuespilleren Erik K0hnau er uddannet på Det kgl.
Teater og har i mange år dyrket oplæsningens kunst

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kI. 19.30 og støt lokalsamfundet.

Bankoklubben

Juhgaverne kober vl selvtoloelio hos
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HORNE STøITEFORENING (BANKO)

€
Horne Støtteforening kan igen se tilbage på et godt bankoår. Men når jeg skriver dette er

det i perspektiv til mere end det økonomiske.

Vi har ikke haft tilbagegang i antal besøgende bankospillere, og tak for det for der er

kamp om netop det at have belægning nok til vore bankospil, som jo er fundamentet for i

det hele taget at kunne afholde bankospil. Det at vi holder liv i Støtteforeningen er jo til
gavn for mange, her kan jeg nævne som de vigtigste: Horne Hallen med cafeteria og

Dagli' Brugsen - gode aktiver for mange her i Horne.

Der er ca. 40 medhjælpere til de i alt 52 bankospil, der bliver afholdt og jeg vil gerne

takke og rose jer for den utrættelige hjælp, det er at iscenesætte alle vore bankospil. Det

er altid med et godt humør, en ftisk bemærkning og en positiv indstilling vi mødes tors-

dag efter torsdag, Kort sagt, kemien er i orden og jeg håber det rækker langt ind i fremti-

den.

Os der arbejder i Støtteforeningen synes det er en god sag vi arbejder for og derfor er

det vores ønske, at det vil går godt i mange år ud i fremtiden, Vi ved godt det er en travl

tid vi lever i, men vores opfordring tiljer er alligevel: Støt op omkring vores arbejde, kom

til et hyggeligt bankospil i Horne Hallen. Vi spiller hver torsdag hele året,

På foreningens generalforsamling den 28. oktober blev vi bakket op omkring Støttefor-

eningens arbejde af vore medlemsforeninger: Horne ldrætsforening, Horne ldrætspark,

Horne Gymnastikforening, Horne Sogneforening og Horne Familielandbrug. Udover dem

har vi ydet støtte til Hornelund Omsorgscenter, Horne Sogneforening til plantning af

skov, Horne Skoles jubilæumsskrift og Horne ldrætsforenings jubilæumsskrift'

Til bestyrelsen blev Kristian T. Hansen genvalgt og bestyrelsen konstituerede sig med

følgende sammensætning.

Formand Leif Sønderskov

Næstformand Kristian T. Hansen

Kasserer Erik Sørensen

Sekretær Else Marie Madsen

Øvrige medlemmel er Eva Plauborg, lnger Hansen og Bakken Strebø|.

Til slut en tak til Horne Hallen med cafeteria for den hyggelige atmosfære der altid er.

På Støtteforeningens vegne/Leif Sønderskov

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 8W Varde, tlf' 75 26 M I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00

Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16'00 - 17.00

Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING T\ (T
den 18. november 2oo3 a-9(S

' clrrest rt(q'

Formand Lene Jensens beretning. November 2002- november 2003.
Så er vi nået til beretning nr. 5 fra min side,

Sæson 2004æ blev en sæson med et pænt antal gymnaster på alle hold,

Efter en sæson uden teenage-piger, fik vi igen i samarbejde med Sig og Mejls-Orten-
Tinghøj et hold i gang , som trænede i Horne. Det var en fornøjelse at se 18 piger til

opvisning. Det er ikke nemt at føre piger sammen i den alder og det var også først sidst
på sæsonen, at venskaberne på tværs begyndte, Vi må nok se i øjnene, at samarbejde
på tværs af foreningerne vil blive fremtiden, for vi kan ikke alle tilbyde det hele.

Gæstehold ved lokalopvisningen var i år Juniortræningsholdet i område 4. Vi havde 6
lokale gymnaster med og det er altid dejligt at opleve et stort hold unge mennesker og

det er jo også en god reklame for gymnastikken.

Vi har ca, 25 ledere i gang, som hver uge på dygtig vis får træningstimerne til at fungere
tilglæde for små og store gymnaster.

Da en del af vore unge ledere er på efterskole var det svært at få ledere nok til den

igangværende sæson, men lige inden sæsonstart fik vi det til at gå op ved, at enkelte
ledere tog et ekstra hold, Heldigvis er der fortsat mange både unge og voksne ledere,

der tager imod de mange gode kurser, som vifår tilbudt både på amts- og landsplan.

Vi har t hold i gang. Det 10. hold, nemlig teenage-piger forsøger vi at få i gang med

spottræninger, første gang den 21. november. Vi har fået to efterskolepiger til at tage 3
fredags træninger inden jul og også et antal efter jul,

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsat-

sen i det forløbne år.

Margit Hansen har valgt efter 2 år ikke at genopstille,

Til vore ledere og hjælpeledere skal også lyde en stor tak, for jeres arbejde med både
børn, unge og voksne.

Tak til John på skolen og Thorkil og Else Marie her i hallen for altid god service,
November 2003/l-ene Jensen

Skatemæssig rådgivning . Ilogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rorbølvej 9, Horne,6800 Varde . Telefon 7S 26 OZ 47
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
Den 25. november 2003

Formandsberetning
Jeg kan nu se tilbage på 4 år som formand for Horne lF. 4 år der hver især har været

spændende og udfordrende at være en del af, men 2003 vil nok forblive noget ganske

særligt.

Jeg er absolut ikke nostalgier, men 2003 er trods alt Horne lF's 100 års jubilæumsår -
så.,.

Vi vidste at jubilæet ville tage tid - megen tid - og måtte gerne tage tid, men vi var også

enige om, at vi også skulle huske at passe vores forening og dennes aktiviteter,

Jeg synes vi fik et jubilæum som de fleste af os ønskede det og et jubilæum som forhå-

bentlig vil blive husket positivt af alle der deltog i - og der deltog rigtig mange i festlighe-

derne,

Jeg er personlig meget glad for, at vi stod fast på, hvordan jubilæet skulle være, for det

skal ingen hemmelighed være, at tiden forud for jubilæet ikke altid var lige hyggelig -
(herom senere)

Der var perioder forud for festlighederne, jeg var klar til at opgive det hele. Uanset hvor

man var eller hvad man foretog sig, blev man stoppet af nogle kritikere og andre, der var

meget meget kloge på, hvordan et perfekt jubilæum skulle afuikles og at det vi havde

planlagt var helt hen i vejret.

Kritikerne var i fåtal, men det var ikke småting, man i perioder skulle lægge øre til - vi har

ytringsfrihed, men alligevel troede jeg ikke det kunne forekomme i lille Horne.

Lad mig slå klart fast, jeg synes vi kan se tilbage på en rigtig god jubilæum, som vel også

forløb som flertallet ønskede det - ja selv kritikerne så ud til at more sig til festen.

Tiden har også for 2003 været knap - ikke mindst pga. jubilæet, og vi var ret hurtige klar

over, at der ikke skulle sættes en masse nyt i gang.

Heldigvis har vi nogle meget velfungerende udvalg i Horne lF, der arbejder selvstændigt,

så jeg synes at selv om,vi alle har haft travlt, ja så er arbejdet også blevet gjort til alles

fulde tilfredshed, og så kan man vil ikke forlange mere,

På sidste års generalforsamling fremhævede jeg nogle punkter, som vi skulle tage fat på:

Fokus på at yde for at nyde

Klare mål ide enkelte udvalg

Økonomi

Fokus på at yde for at nvde:

Princippet om at yde for at nyde, synes jeg er blevet bedre, men kan blive meget bedre,

Nogle udvalg har inddraget deres medlemmer i aktiviteter for at $ene penge og for at

styrke sammenholdet og samtidig kan det være med til at holde kontingent m.v. i ro.
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Klare mål i udvalqene:

Dette punkt nåede vi ikke i 2003 - så klart kan det siges, Det er et punkt, der vil blive
meget fokus på i 2004.

Økonomi:

Et punkt, der har været gennemgående tema, nu i mindst 4 år - nogle vil synes det er et
træls tema, andre at det er spændende,

Uanset hvad, ja så er det nødvendig hele tiden at have fokus på økonomien,
Vi har inddraget udvalgene i budgetlægning, vi gennemgår kvartalsregnskaber og vi har
stor fokus på, hvad der er nødvendige udgifter og indtægter og diskutere en gang i mel-
lem regninger, for på den måde, at give udvalgene indsigt.
Vi var enige om, at et jubilæum ville koste penge og måtte gerne koste penge, og sådan
blev det også, men - nej, jeg vil ikke røbe mere nu -
Vi lægger året 2003 bag os og ser med spænding frem mod et nyt foreningsår 2004,

Årets qano 2003:

Et år med stor fokus på jubilæum, men også tid til andet.
Vi har deltaget i julearrangement og høstfest sammen med andre foreninger i Horne, Vi
har afholdt en synes jeg - uundværlig bestyrelsessammenkomst - hvor fodboldudvalget
havde arrangeret forskellige gruppespil i hallen og efterfølgende spisning i hallens cafe-
teria inkl, prøvesmagning af vin for at finde frem til Horne lF's jubiræumwin,
Kurt Burkarl havde ved samme lejlighed fremstillet forskellige etiketter til vinen, som vi så
havde afstemning på.

Der har traditionen tro været aftroldt sportsuge, Vi har deltaget på Torvedagen. Vi har
lanceret Horne lF Jubilæumsvin. Vi harfåeten Horne Sang, et jubilæumsskriftog ilør-
dags sluttede foreningsåret af med revy.
Æets ungdomsspiller 2003 - Anders Møller
Årets fodboldspiller 2003 - Kurt Poulsen
Årets navn 2003 - Anne Mette Jensen
Pokal for særlig indsats 2003 - Horne lF 100 års jubilæumsudvalg

Som noget nyt har vi også fået et æresmedlem: Magnus,Smed' Hansen
De enkelte udvalgsberetninger beskriver årets gang i udvalgene og vil ikke blive beskre-
vet yderligere.

Fremtiden:

vi skal have mere fokus på udvalgene, Vi skal i gang med at planlægge fremtiden i de
enkelte udvalg - hvad skal der gøres, hvad skal der ske.

Vi vil meget gerne øge samarbejdet med skolen, og der er allerede iværksat en aftale
om, at skolens elever skal prøve alle vore aktiviteter gennem en nærmere aftalt pe6ode,
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Det synes jeg er et meget spændende tiltag, for hvis vi måske ad denne vej, kunne få

bare en elev, der måske ikke dyrker idræt, til at få interesse herfor og begynde at komme

i ldrætsforeningen, ja så er missionen jo rent faktisk lykkedes.

Hvad vi skal prøve på skolen til gengæld, forlyder der ikke noget om, men måske er der

et par fag, vi kunne trænge til at få opfrisket.

Vi skal fortsat forsøge at gøre foreningsarbejdet spændende, måske skal vi igen ved

samme lejlighed tage foreningsstrukturen op,

Vi skal være klar til at imødekomme nye aktiviteter og også vurdere behovet ved nuvæ-

rende.

Vigtigst af alt, vi skal bevare vores gode forening, vi skal stå sammen og vi skal alle og
jeg mener alle yde for at nyde.

Afslutninq:

Jeg vil gerne sige en STOR TAK for 2003 til vore uundværlige sponsorer, der støtter os
på mange områder, til Støtteforeningen for det årlige bidrag, til Horne ldrætspark for et

fortsat meget godt samarbejde, til de selvsupplerende udvalg under Horne lF, hvis formål

er at skaffe penge til Horne lF - her tænker jeg på Præmiespiludvalget og Sportsugeud-

valget.

En stor tak skal også lyde til Else Marie og Thorkil + personale - I er også en stor del af

den gode ånd i Horne lF.

Jeg vil gerne sige tak til Niels Åge, Niels, Kurt og Anna fra Hovedbestyrelsen og til alle

øvrige udvalgsmedlemmer.

Kort sagt tak for hjælpen til 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, Kurt Burkarl, Niels Tradsborg, Nieb Åge Kristensen

Tistrup OPrm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6ffi2 Tistrup

Ttf .75291287

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

Tlf . 7 5299 093 I 7 5299 098
Bilrlf . 2022 49 40 t 206249 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgas
. Solvarme
. Ventilation
' Kloak

. Bliklcnslagerarbejde
' Vmd
' Vrrme
. Smitct
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PRIMO CUP 2OO3 E@W
Søndag den 21, september 2003 blev endnu en Primo Cup afuiklet på Tistrup Stadion.

Primo Cup er et stævne for de 4 - 8-årige spillere, Afslutningen af udendørs sæsonen

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

Turneringen har deltagels e al 24 hold og over 200 spillere. Den bliver afuiklet i seks
puljer, og der spilles i alt 38 kampe. Til at afuikle et sådant stævne kræves der en stor

opbakning, hvor ca. 20 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 selv om de desvæne måtte spille i regnvejr det meste af tiden,

solen kom dog senere frem og medaljeoverrækkelsen kunne ske i dejligt solskinsvejr.

Selvom det regnede kunne børnene løbe sig til varmen og forældrene brugte flittigt pa-

raplyer og tribunen eller varmede sig i cafeteriet med en kop kaffe. Ellers var det en dag

med stor omsætning i cafeteriet,. som man jo også kan forvente med ca, 500 børn og

voksne som gæster på Tistrup stadion.

Dagen sluttede med medaljeoverrækkelse og efter 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 mange år, er det en repræsentant fra PRIMO DANMARK F/S, der
foretager overrækkelsen og i år var det Søren M. Nielsen, 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 Horne/Tistrup fik følgende placering.

Årgang 1997 og yngre (5 mands) Piger (5 mands)
Horne/Tistrup I - nr, 2 og sølv Horne/Tistrup - nr. 4 og bronze

Horne/Tistrup 2 -nr. 3og bronze

Horneffistrup3 - nr. 3og bronze

Årgang 1996 (7 mands) Årgang 1995 (7 mands)

Horne/Tistrup 1 - nr, 1 og guld Horne/Tistrup 1 - nr, 1 og guld

Horne/Tistrup 2 - nr. 4 og bronze Horne/Tistrup 2 - nr. 4 og bronze

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

og til Kaj Hedevang, Sig, som udlånerlydanlægffl'. En stor tak tilforældrerepræsen-
tanterne og alle som har hjulpet med at afuikle stævnet,
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I dette 100-års jubilæumsår for Horne Skole og Hor-

ne ldrætsforening er det lykkedes at overtale nogle

elever i skolens 7. klasse'til at fortælle lidt om, hvad

der rører sig inde i hovedet på 6n, når man som tret-

tenårig, nybagt teenager skuer ud i den lokale eller
store verden eller ind i sig selv. Det er der kommet fi-

ne indlæg ud af. De 3 første blev bragt i sidste num-

mer af Horneposten.

Kjeld Søndergaard

TANKER OM TANKER...

Da jeg fik at vide, at vi skulle skrive om 'tanker i tiden', slog det mig lige pludselig, som et

lyn fra en klar himmel: 'Hvad er en tanke?? For hvad er en tanke egentlig? Er det en

klæbrig grøn slim-bolle der hænger fast i vores skal, for så en gang imellem at dumpe

ned og sive ganske stille ind i hjernen? Eller er det en frisk vind der puster lidt til vores

hukommelse? Det hele er jo et stort spørgsmåll

Der var en gang en astronaut og en hjernekirurg der sad og talte. Hjernekirurgen troede

på Gud, astronauten gjorde ikke! For at bevise at hans påstand var sand, sagde han:

'Jeg har været ude i rummet tusindvis af gange, men jeg har aldrig nogensinde set Gud!'

Kirurgen sagde så: 'Jeg har opereret tusindvis af hjerner, mel jeg har aldrig set en tan-

ke!' Det er meget smukt, men samtidig også noget der giver stof til eftertankel

Tanker kan faktisk godt gå hen at blive 'berømte'! Tanken at Gud jo findes, ER jo også

bare en tanke! Noget mennesker har fundet på! Eller hvad? Er det noget vi har fundet på

for at ha' noget hjælp i vores bekymrede tanker? Eller findes der noget'deroppe'? Endnu

en tanke, endnu et spørgsmå|... For tanker giver anledning til masser af spørgsmål og

svar.

Tanker kan ødelægge, tanker kan hele!

Tanker er alting, og alligevel er de ingenting, Tanker er noget vi alle har, alle bærer!

Tanker om alting.... Tanker er hele vores hjernel Forestil dig et liv uden dem. Lad os sige

det! Du kan godt tænke, men HVAD kan du tænke...Jo, ikke tanker vel? hvad er så

ideen? Der er ikke nogen idå! For alt det du tænker, er tanker,.. der er ikke 6n der på en

eller anden måde skulle slippe uden om den kategori! lkke en! Alt hvad der bimler og

bamler inde idin knold er tanker, tanker, tanker, tanker.... Sådan er det!

Mange mennesker mediterer, og hele ideen med meditation gr at tømme sine tanker og

på den måde slappe helt af! Har du nogensinde prøvet at meditere? Eller for den sags
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skyld bare. prøve at tømme dit hoved? Hvis ikke, så prøv at sætte dig hen i bare 5 min,

og tøm din hjerne for ALT! Det er svært, for ikke at sige umuligt! Hver gang, jeg prøver at
koncentrere mig om at tømme mit hoved, dukker der, meget imod min vilje, en lille dreng
med mørkt hår op! Den lille dreng skriger så et tal og forsvinder igen! D6t tal (eller den
tanke) kan gøre mig helt bims! For jeg kan ikke slippe af med den lige meget hvor meget
jeg prøver!

Nu kan ljo spørge jer selv.,. hvorfor sidder der en pige på 13 år foran sin computer og
kradser en side ned om tankerl Og hvorfor, når nu der var frit emnevalg, vælger hun så
tanker? Det gør 'hun' fordi folk i dag ikke har tid nok til at tænke over tingene! Det her
handler ikke kun om tanker, det handler om at tænke over nogle ting, nogle ting som vi
ikke kender svaret på, og derfor ikke bruger tid på! Det handler om at mennesket sætter
sig op imod alt! Når jeg skriver at Gud findes, sætter en masse mennesker sig op og
prøver at modbevise det! Det handler om at vi ikke kan respektere andres tanker, om at
vi skal stille spørgsmål ved alt! Det er da lidt af en tanke hva? At man ikke kan tømme sin
hjerne, vil tusinde og atter tusinde stride imod! Og at man ikke har andet end tanker i

hovedet vil nogle sikkert også mene er noget gement vrøvl! Men det er jo bare mine
forskruede tanker som ingen mennesker sikkert vil tænke videre over, for skidt... Det er
jo bare tanker!

Sara Louise Karfuedt, 7 klasse!

TANKER ITIDEN!

Mine tanker om krig!

sags skyld også voksne der er i krig, og som sulter ihjel!

Hvordan kan folk dog være så modbydeligt onde?

Hvad tænker de dog på?

Sådan nogle spørgsmål stiller jeg mig selv dagligt!

Det gør så ondt inderst inde at sidde og se de udsultede børn hver aften i W avisen!

Selvom man aldrig har kendt dem, har man det alligevel som om man kender hele deres

fortid. Nu når jeg snakker sult, så tænk på hvor mange børn i Danmark som hver aften

siger den samme sætning: ,, Morl Jeg er sulten! Hvornår skalvi spise? Denne sætning

bliver gentaget gang på gang! Men hvad så med dem der ligger på gaden som ikke har

fået noget at spise i tre dage - eller mere! De ville synes at den mad, vi levner, er et helt

festmåltid!

Men det allerværste må dog være angstenl Angsten for om man lever i morgen, om ens

forældre, søskende eller venner lever! Det må simpelthen være frygteligt atvågne ved et

brag og næste dag høre at ens bedste ven er blevet skudt!

Hver dag i Danmark er der en eller anden der siger: ,, Jeg gider ik' i skole i dag, det er så

TANKER rilDEN! ,ffi%

Mine tanker om krig! 

.^r ''In- ''ftF 

@
Hvis man er mig, 13 år - og pige, falder tankerne hurtigt på de uskyldige børn og for den
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kedeligtl' så prøv lige at tænke på børnene if.eks. lrak! Prøv artænke på hvad nogle af
dem har oplevet. Lad os bare tage et eksempel: Man sidder i det mest elendige klasse-
værelse, og pludselig kan man høre-lyden af et fly, efterfulgt af et kæmpebrag som bliver
efterfulgt af en masse skrig. Derefter kan man se op (hvis man altså overlevede) og det
første syn, der møder en, er alle ens klassekammerater der ligger blødende og maste på
jorden, og en masse murbrokker der ligger halvt over nogle af dem!
Og så siger vi at vi ikke gider i skole, fordi det er kedeligtl Hvis de havde en undskyld-
ning, ville det være noget i stil med: ,, Jeg vil gerne være fri for at gå i skole. Jeg vil helst
ikke dø i dag!' Det er da frygteligt at tænke på!

Vi kan jo ikke undgå at skænke soldaterne en tanke når vi snakker krig. Det må være
forfærdeligt at se folk blive pint, men alligevel vide at man ikke kan gøre nogetl
Det må i den grad også være frygteligt for dem, for de ved jo heller ikke om de lever i

morgen!

Når man som jeg kun er 13 år, er det svært at forstå at man behøver at gå i krig, og at
nogle magthavere kan få sig selv til at sige at den og den skal i krig, det er faktisk som at
sige: ,, Du skal være med til at slå en hel masse uskyldige folk ihjell' Det er bare ikke til
at fatte!

Man må håbe at fremtiden bringer noget bedre, så vi ikke behøver gå i krig, men at vi
kan løse det ved at forhandle! Og jeg håber samtidig at situationen i lrak meget snart
bliver løst! Og at vi aldrig får en tredje verdenskrig!

!!! M'NE TANKER !!! #x6.ffi 
sarahTkr. Horneskore

Mine tanker kan flyve både her og der, måske hjem tiljer, måske ikke... @
Men det, jeg tænker mest på, er krig. Man kan snart ikke tænde for tv'et, uden man hører
om krig i lrak eller andre steder i verden. Det er en rigtig frygtelig tid vi lever i, med terror,
trusler og den slags, f.eks. det terrorangreb den 11. september på tvillingetårnene i USA
Den dato vil nok altid sidde i baghovedet på os alle, og vivil huske alle de mennesker
der blev dræbt ved det, Der var nogen der prøvede at redde livet. Der var nogen, der tog
gardiner eller hvad det var, mens de prøvede at hoppe ud af vinduerne, og så fløj ned,
nogen af dem døde, Der var også nogen der tog trapperne, altså dem der var nederst i

bygningerne. Der var mange der døde, nogen overlevede,.. Jeg tænker også tit på alle
de mord der bliver begået, både af unge og gamle mennesker. F.eks. hende Mia, der
blev dræbt på en legeplads, hun ffldte kun 12 år, De, der gør det, ødelægger både deres
eget liv og deres familie, venner og bekendte. Han, der slog Mia ihjel, var kun 22 år
gammel. Han er for ung til at ødelægge sit eget og andres liv. Der er slet ikke nogen der
skalslå nogen ihjel... Jeg tænker også på, hvad der sker efter døden. Kommer man op i

himmelen eller den anden vej - ned til fanden? Hvad sker der... Jeg tænker på, tænk
hvis jeg var et dyr, hvad ville jeg så være? Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg helst være
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en hund, det er fordi de er så søde, Eller en kanin, de er også søde undtagen når de
bider en; Men jeg blev jo ikke et dyr men et menneske...

Mine tanker er mine egne
Tildem kan du aldig nå.

Mine tanker er mine alene
for dem vil du aldrig forstå.

Jeg prøvede at dele dem ned dig
Jeg prøvede at sige hvem jeg var.

Jeg prøvede at åbne mit hjefte
Og vise den sorg jeg bar.,.

Mai E. Hansen

M.NE TANKER sffi#Fffi

Min familie betyder meget for mig, dem tænker jeg meget på. Mine venner ., ,W
tiders, dem passerjeg godt på. Jeg er lige begyndt i syvende klasse og skal konfirmeres
om ni måneder, selv om det føles som lang tid, så går tiden jo hurtigt. ieg tænker da på,
når vi skal til Varde på Jacobi Skole. Vi bliver delt ud i forskåttige ktåsser]men så får jeg
jo nok nye klassekammerater og venner.
Jeg går meget op i mit udseende, det tror jeg mange piger på min alder gør. Det er må-
ske fordi jeg er ved at blive teenager, for jeg har jo ikke altid tænkt så meget på udseen-
det, som alle andre teenagerpiger tænker jeg selvfølgelig også på drenge,
Vi har haft en dejlig lang og varm sommer og en rigtig god sommerferie.-
Når jeg står på en fodboldbane, tænker jeg altid på, åtleg skat gøre det bedre end sidste
gang. Nogle gange går det godt, andre gange ikke helt efter miihoved.
Jeg er meget bange for at vi får krig i Danmark, I fernsynet viser de tenor, krig og selv-
mordsbomber. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis nogen sender et bom-
be/terrorfly af sted hertil. Men det er da godt vi ikke har så høje bygninger som world
Trade Center.

Jeg spekulerer meget på hvad der sker med os når vi dør, Er der et liv efter døden, eller
lig-ger man bare der i jorden?. Det får jeg nok aldrig svar på. Lige i øjeblikket får jeg malet
på mit værelse, så jeg flytter lidt rundt på mine ting for at iå oet-not inirettet,
Nu varer det ikke længe inden jeg fylder tretten år, så jeg er begyndt at skrive en ønske-
seddel. Jeg har mange ønsker til mit nymalede værelse.
Det var nogle af mine tanker fra sommeren 2003.

Skrevet af Louise Larsen
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TANKER ITIDEN

Tanker i tiden: Øhhh ja,jeg tænker meget på hvad der sker når jeg kommer tilVarde og
skal gå i skole der. Om jeg er lige så god som de andre når jeg kommer derud, og om
jeg får venner eller er udenfor (men det håber jeg selvfølgelig ikke sker). Og om jeg er
moden nok, og om jeg er med på moden, hvad de andre tænker om mig. Hvad jeg skal
efter Jacobi, ja det ved jeg faktisk ikke, det har jeg ikke tænkt så meget over.
Og så er der jo DRENGE, ja så siger I sikkert: Hvad er der med dem? Ja der kan være

mange ting, f.eks. hvad de tænker om 6n, når de går forbi ån, og om de synes man er
sød og pæn og den slags. Jeg vil vædde på at sådan har alle piger og damer været.
Men på en måde tror jeg også drenge tænker ligesådan, men det ved jeg jo ikke rigtigt.

Nå TEENAGER, ja det er jo noget alle bliver, og det er vel en wær tid for forældrene,
Hvorfor det er en svær tid? Det er fordi man bl.a. bliver ældre og mere moden og svarer
igen. Men nogle gange kan det også være svært for os, man begynder at få kærester,
men det er lidt svært at forklare.

Ja nu vil jeg fortælle om krig. Det tror jeg faktisk ikke jeg tænker så meget på, men setv-
følgelig spekulerer jeg da over det. Nogle gange spekulerer jeg på hvorfor der er krig i

lrak og andre lande, men ikke i vores land, er det ikke underligt? Men på en måde er det
jo godt der ikke er krig i vores land, det er jo faktisk rigtig godt. Nogen gange tænker jeg

også hvad der sker ude i verden, feks, hvordan de andre lever, hvad de mener om os.

Så er der jo Horne skole, men den spekulerer jeg ikke så rneget på, en gang imellem

spekulererjeg på hvordan det går, om det går bedre for hvert år. Sporten det er også en

af de mange ting der snurrer i mit hoved. Om det går godt, om jeg en gang bliver så
dygtig, at jeg også kan spille fodbold iVarde ligesom Gitte og Anette,

Der har jo lige været et stykke tid hvor jeg ikke var rask, Det har ffldt meget i mit hoved.

Men vi har lige fundet ud af, at der er noget mad jeg ikke må få, Men ellers har jeg det
godt. Jeg har min familie og mine de|ige venner, ja familie og venner er nok dem jeg

tænker mest på, og det er jo altid godt at have dem. Nu har l/du fået at vide hvad JEG

tænker på,

*+'ffieæ
Lavet af Helle Brynningsen

MIN FREMTID!!!

Min fiemtid kommer nok til at handle meget om sport, fordijeg dyrker meget sport, Min

skolegang bliver nok at jeg tager 8, og 9. ude på Sct, Jakobi skole i Varde, Det kommer

til at betyde at jeg møder mange nye mennesker, og jeg får nye venner, det glæder jeg

mig meget til, Så skaljeg nok på efterskole, det bliver helt sikkert Dejbjerglund efterskole.

Fordi jeg er blevet skrevet op på ventelisten, så har jeg nok en chance. Det bliver nok

anderledes end på de normale skoler, f.eks, sover man sammen, og man er tit på for-
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skellige ture og sådan noget. Man kan også komme til at møde mennesker fra hele
Danmark, Jeg kunne godt tænke mig at blive uddannet som tømrer eller sportskommen-
tator. Detbliver nok meget svært, men jeg går jo og drømmer om at blive en Jørn Mader
en gang' Sporten bliver nok midtpunkt i mit liv. En kaniere som en professionel badmin-
tonspiller er jo min helt store drøm. Jeg kommer til at arbejde meget hårdt med at spille
badminton, hvis nu min drø-m skulre gå i opffldelse. roroi så er dei med atgøresit bed-
ste, Men bare at stå der på banen, og man har matchbold mod en kineser, og så vinde
kampen, det ville bare være så stort. Fodbold er også en mulighed, men det lor jeg nu
ikke på bliver til noget. Det var så lidt om mine tanker.

,tr-ffi-'!ftr-
Skrevet af: MADS MØLLER 7. KL.

TEENAGER... !

Jeg tror at mange teenagere går meget op i hvad andre tænker om 6n som person, så
derfor er der måske nogen der gør lidt ud af sig selv, såsom at sætte håiet og gå i

'smarf tøj, og sådan noget.,. jeg synes at det er o.k. at gøre det,,. men det er også o.l.
at man ikke gør så meget for at være in med hensyn til påklædning. Det skulle jå gerne
bygge på kammeratskab,

Næsten alle vil være populære og gå med den cool gruppe for ikke at blive drillet og
mobbet. så er der også dem der laver deres egen gruppe for at ikke at være et nemt må
for mobning. Dem, som har prøvet det, ved at det ikke er sjovt at blive mobbet, F.eks, at
få at vide at det tøj, man går i, er det forkerte og ikke er in.

Teenagere tænker på.,. selvfølgelig skolen, med lektier og kærester og sådan noget,
man tænker måske også på et skænderi man har haft med sine forældre eller en urn og
sådan noget iden stil.,, Man er måske også lidt bange for at blive voksen, for så hai
man et kæmpe ansvar over for sig selv og andre.., Jeg tænker på f,eks. hvad jeg vil når
jeg bliver voksen. Man spekulerer jo altid på sådan noget en gang imellem. Det er jo
logik,,.

Nogen teenagere har noget bestemt de siger eller gør for at gøre et indtryk på sig selv
og andre. Man føler måske også at man slår kolbøtter inden i sig selv en gang imellåm,
Når man er teenager, så kan humøret skifte fra at være glad til åt lige pludselig være sur.

Skrevetaf en dreng i 7kl,

TARM

Julegaverna kober vi s€lvtohelio hos
HoRNEPosrENs aNHoHc"ønEn
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KRÆ'BANKS HYW I BOUNUM

Nord for Bounum skole, kun adskilt af Bounum skolevej, ligger et stykke plantage, I den
nordlige ende af plantagen ligger en høj, De fleste som drager forbi betragter vel højen
som en ganske almindelig gravhøj, men denne høj har en hel specielrog anderledes
historie,

Herom fortæller nu 97-årige Jørgen Rasmussen, ejeren af Bounumgård, og på hvis jord
højen har ligget, indtil plantagen i 1997 blev frasolgt gården, Bounumgård har været i

slægtens eje siden 18/'4. | flere generationer har slægten håft tilnavnet Bank. Således
bliver Jørgen Rasmussen i daglig tale aldrig kaldt andet end Jørgen Bank. Jørgens far
hed chr. Jørgen Rasmussen og er født i 1870. Han blev kaldt Kræ' Bank. Kræ' Banks far
hed Jørgen Rasmussen, han var født i Moesgård i 1943, men døde i 1882. Kræ' Banks
mor Birthe Marie giftede sig igen med ole Pedersen, født i 18€ og fra Gunderup. ole
Pedersen blev aldrig kaldt andet end Wolle Bank. Ole Pedersens far var fra Sækbæk
Bank (Gl, Landevej 77). Bank-navnet er således bragt til Bounumgård af Kræ' Banks
stedfar,

I 1938 overtog Jørgen Bank og broderen Aage Bank gården efter deres far, men allere-
de året efter købte Jørgen Aage ud. Aage, der var ugift, blev boende på gården, hvorfra
han drev lastbil vognmandsforretning, I 1944 blev Jørgen gift med Anna Hansen fra
Transbøl, som dermed også overtog tilnavnet Bank.

Da Kræ'Bank overtog gården i 1912 startede han beplantningen af den sydlige del af
marken, en spids beliggende op mod Bounum Skole.

Julegaverne k6ber vi s€lvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



Samtidig begyndte han at bygge en høj. Jorden til højen blev taget i en kreds omkring

højen, og blev båret op i et lærredsforklæde, Med årene blev højen af en anselig størrel-

se med ret stejle sider. Op ad højens sider var lavet en cirkelgang, ad hvilken man kom

op til toppen, På højens top havde Kræ'Bank lavet et stillads af granstammer og hvor en

stige førte til toppen.

Langs vejen fra gården til plantagen plantede han en tjørnehæk og i skellene til nabo-

ejendommene plantede han forskellige prydtræer, som han både passede og gødede.

Kræ'Bank blev af mange betragtet som en særling, eller måske nærmere som en en-

spænder. Selv gik jeg i Bounum Skole i sidste halvdel af 5O'erne, Blandt os skolebørn gik

der mange rygter om den gamle mand i skoven, Der var noge! mystisk ved ham. Og selv

om plantagen lå lige ved siden af skolen turde ingen gå derind. Heller ikke efter skoletid.
'Det 

fortaltes, at han engang var løbet efter 2 af de store drenge med en skovl, og at det

kun var med nød og næppe, at de var undsluppen. Det fortaltes også, at han sov på

højen om natten, og at han ville begraves der, når han døde, Sådanne historier kunne
godt sætte skræk i livet på os drenge. Kræ' Bank var på dette tidspunkt midt i 8O'erne!.

Historien om skovlen har senere vist sig , at den på det tidspunkt var mindst 10 år gam-

mel, så den har holdt sig godt og er sikkert ikke blevet mindre dramatisk med årene, Og

historien om at han sov på højen om natten er der en god forklaring på. Jørgen fortæller,

at hans far ofte stod op kl. 4-5 stykker om morgenen og gik til plantagen, hvor han op-

holdt sig i de dejlige morgentimer, Således så vi ham i plantagen, når vi tidligt om morge-

nen cyklede til skole. Dengang mødte vi allerede kl, 7 om sommeren.

Et forår tog han stilladset på højen ned. Det var for farligt, hvis nogle børn skulle komme

derop. Det var som han vidste, at tiden var ved at rinde ud. Samme sommer døde han,

Detvar i 1958. Han blev 88 år.

I plantagen ved højen havde Kræ' Bank plantet 2 rhododendron, som han havde plejet

og passet, De blev flyttet til Horne og plantet på hans grav. lnger og Albert Møller, som

dengang var graver ved Horne Kirke, hentede og plantede de 2 rhododendron. Den ene
gik ud, da den måtte flyttes i forbindelse med Jørgens bror Aages begravelse, Den an-

den står der endnu.

Hvad Kræ' Banks inderste tanker og formålet med at skabe højen, bygget på primitiv vis,

har været, ved ingen. I folketællingslisterne står Kræ' Bank som ung opført som tegner,

Måske er planiagen og højen et udslag af kunstneriske svner. Arbejdet med plantagen

og højen er påbegyndt omkring tidspunktet for hans kones død i 1913. Måske har han
ønsket at skabe et minde.

Jorden til Bounumgård er i dag solgt, men Anna og Jørgen bor stadig på den gamle

slægtsgård, hvor bygningerne og den store nærmest parklignende have stadig står helt
uforandret.

Skrevet sommeren

Julegaverne k6bervi selvtoheliq hos
HoRNEPosrENs nnxoncbnEn
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IGEN EN FLOT REVY I HORNE @s
Å,rets revy i Horne har hængt i en tynd tråd, men trådene er stærke i HlF. Man opgiver

ikke så let, og det lykkedes Kurt Burkarl at samle et revyhold. Både sangene og sket-
chene blev flot udført og indfriede til fulde alle forventninger, og revyholdet, hvoraf hele 4
var debutanter, høstede fortient stående bifald fra publikum, Godt gået.

HORNE 4H

DECEMBER

5. JULEFROKOST, l(I. 19 - HUSK TILMELDINb

Efier et veloverstået årsmøde 2003 vil Horne 4H hermed rette en stor tak til

nedennævnte forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige sponsering af
præmierved vort bankospil. - STøT DEM, DE STøTTER OS

Horne Kro Mekaniker Anders Jensen
Tistrup-BounumSmedeogMaskinforretning Sydbank,Tistrup

Moesgård El, Kvong Jørns Malkemaskin Service,Ølgod
Sindberg, Ølgod Pileflet, Lise Mogensen

Anette & Knud Ejner, Sdr. Mallevej AL i Hobby

EjnerLindbladv/KjærgårdMaskinforretning YvonneJensen

TS Tømrer og Byggemontage T & T Ellegaard

Egon Hansen (maler) Vognmand Flemming Christensen

Sydves$ysk Andel, Horne Horne- Vittarp Maskinforretning

Cykelhandler Svend Å. Østerberg Strømgårds.El- service

Horne Hallens Cafeteria Andelskassen, Horne

Dagli'Brugsen, Horne Sdr. Malle Maskinstation

Oskars Autoværksted Horne Tømreforretning

Horne Murerne Horne Autoværksted

Tonnesen Saxofoni

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN 2OO4

Stof senest
Lødag den 17.januar

Lørdag den 6. marts

Lørdag den 10. april

Lørdag den 8. maj

Lørdag den 31. juli

Lørdag den ll.september
Lørdag 13. november

Udgave

Nr.262

Nr,263
Nr,264
Nr.265
Nr.266
Nr,267

Nr.268

Bladet udkommer
30,-31. januar

19.-20. marts

23.-24.april

21,-22.naj
13,-14, august

24,-25. september

26.-27. november

Julegarærne ktber vi s€lvlolgelig hos
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

0nsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

Torsdag

07,12.2003

14.12.2003

21j22003
24j22003
2s.12,2003

26.12.2003
28.12,2003
01.01.2004

kt. 14.00

kt, 10.30

kt. 09,00

kr. 14,00

kt. 10,30

kl,09,00
lngen

kl. 10.30

Julekoncert m. læsninger

Juleaften

1. Juledag

2. Juledag

Nytårsdag

Vikar i perioden 1. december 2003 - 29. februar 2004
Pastor Randi Sandal, Henne

Træffes i Thorstrup Præstegård tirsdage og onsdage
og ellers i HEnne præstegård

Sognepræst Finn Pedersen, Thorshupvej49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej '154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf.75264055
uf.752$5135

Orlov

flf.7526-0042
flf.7526-0085
tlf.7526-0031

3k{il{sir{i
Vi taler stadig om den dejlige sommer, den 4. varmeste i 100 år,
Hvornfu har vi sidst fået så megen sol og været så brune?.og hel udsædvanlig fik vi
samtidig passende med regn- og tordenbyger, så træer og buske har stået helt grønne
indtilde her i efteråret iklædte sig de gyldne efterårsfarver.
Sommeren har helt overskygget den milde vinter og det gode forår, hvor vi ingen regn fik
i to måneder. Den første regn faldt først natten til den 27. april (Aftenen, hvor vifejrede
HIF's 100 års jubilæum)

HORNEPOSTEN har taget hul på 33. årgang. De mange trofaste annoncører er stadig
garant for at beboere og foreninger i Horne har et blad, som trykkes og omdeles gratis til
alle husstande i Horne sogn. Kig bladet igennem og læs annoncerne.
Bladudvalget ønsker t"tål*or,c 

JUL oc ET coDT NyrÅR

Birtha, Leif, Erling og

Julegarerne kob€r vi s€lvtolqeliq hos
HoRNEPosrENs axNoHcbnEn



AKTIVITETSKALENDER

dec. 06,12.2003 HorneJagtforening.fiællesjagt
07,12.2003 SpeJdernesLoppemarked

07j22003 Julekoncert i Horne Kirke

18J22003 Luciaoptog (SFO) på Hornelund Omsorgscenter

19.12.2003 Juletræsfest i Horne Hallen

21J22003 Juleoptog
jan. 03.01.2004 Horne Jagtforening. Rævejagt

04.01.2004 SpejdernesLoppemarked
17.01.2004 Horne Jagtforening. Rævejagt

21.01.2004 Familie & Fritid. Mad for hele familien

24.01.2004 Højskoledag i Horne

27 .01.2004 Sogneforeningen. Generalforsamling

febr. 01.02.2004 SpejdernesLoppemarked

01.02.2004 Ny salmebog

05.02.2004 Skolefest

13.02.2004 Horne Jagtforening. Generalforsamling

20.02.2004 Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg

21.02.-

22.02.2004 Hornemesterskaber badminton

29.02.2004 Kirkekoncert i Thorstrup

marts 07.03.2004 SpejdernesLoppemarked

16.03.2004 Familie & Fritid, Afslutning og udstilling

20.03.2004 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning

30.03.2004 Familie &Fritid. Generålforsamling
juni uge 23 Sportsuge
juli 22.07.-

25.07.2004 Vildbjerg Fodbold Cup 2004

aug. 25.08.2004 Myretuen, Forældremøde

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636

EItrtrtrEICIIITEI
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, lll. 75 26 02 11,Iax.75 26 03 96
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fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

TSTS4E
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

Trf.
Ttf.
Bil

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 75260163 - bitflf. 2122680u20330163 tl

H,O.F'N_E t*tlasætÅAld
JOHN SORG HAIISEN
HORNE . 6800 vaaDE . TLF:78 26 00 93ew

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

Alt tømrer- og snedkerarbejde,
såvel nyt som gammelt, udfgres.

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 0Z 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Horne Cykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-
klippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. 2.30 - 12.00

eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Tu.75260.t 02

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføresIelefon 75 26 02 30
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde
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