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Kr. Himmetfartsdag, torsdag den 10. maj 1945 blev en engelsk flyverofficer begra-

vet på Horne Kirkegård.
Læs beretningen i bladet.

TOUR DE PEDAL

Gør cyklen "Tour de Pedal" klar 2002, Traditionen tro cykler vi i maj følgende dage:

Mandag den 6. mai

Mandag den 13. maj

Tirsdag den 21. maj

Mandag den 27. maj

Der cykles kl, 19.30 fra Horne Hallens p-plads. Turene cykles efter vind og vejr'

Deltagerkort kan købes fra kl, 19.00 for 2 kr.

Vel mødt til cykelture i Horne og omegn,

PS se i Vardeposten angående cykeltræf' 
Hirsen udvarget igennem 22 sæsoner
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7526-0166

El-inslallationer

Hvidevareservice

EDB- og data-inslallalioner

lndustri-inslallationer
Tele/alarmanlæg
Afd afOlesen & Jensen

EDVar$e.ApS T"åil=,Di'evsen
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Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde .Telefon 75211877 ' Fax 75220069

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitilf, 2368 8950 - 2368 8955
Itf .7526 0467 - 75260520
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Knud Luttrl Høttsen, 7 5 2 602 1 4
Morten Henneberg, 7 52603 I 6

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
"11f.7526-0430

l5 Strømgårds
r-g EL - Service
Vi tilbydcr alt lige fra alm. servicc,
n1'byggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.ur.
Dvrgnvagt på tlf. 7526-0O70
Mobiltlf. 27127072

fjner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33
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Fra Horne Bankoklub

Torsdag d.2514 St. Bededagsbanko
100,- 300,- 500,-

Denne aften

serverer vi gratis kaffe i Pausen.

Torsdag d.9/5 Morsdags banko (Kr. himmelfartsdag)

100;- 300,- 500,-

Sidegevinst fl otte blomster

Vi glæder os til at se Jer.

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

Bankoklubben

HORNE HAVEKREDS

Plantemarked
Lørdag den 4. maj 2002 fra kl. 10.00 til kl. 13.00.

Ved "Pagoden" på Torvet i Ølgod. Alle kan deltage - hvis du medbringer planter til salg

eller bytte, skal de være sunde og rodfaste.

Anangør: Sammenslutningen af Havekredse i det sydves$ydske område'

Udflugt til Gråsten slotshave og Søbergs have.

Søndag den 16. juni 2002.
Afgang fra banegårdspladsen i Varde kl. 09.00, Madkurv og drikkevarer til turen

medbringes,
Tilmelding senest den 1. juni 20021il L, Aamann Jessen på tlf, 7526-0239'

Det bliver en rigtig god dag.

Pris kr. 150 pr. person,

Anangør:Varde Havekreds i et samarbejde med Horne Havekreds.

Skattemæssig rådgivning ' llo$øring og regnskabsmæssig assistance- 
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,6800 Varde . Telefon 75 26 02 47

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS



GAMMELT JERN

ffi
Torvedagsudvalget kommer igen i år og samler gammelt jern, I år bliver det lørdag den
11. maj2002.
Har 1 noget jern i gerne vil af med, så ring til Torvedagsudvalget. I er også velkommen til
at aflevere det i containeren ved vognmand Flemming Christensen, 

Torvedagsudvalget

HORNE PENSIONISTFORENING

Heldagsudflugten går til Mariager og omegn den 27.juni 2002,
Halvdagsudflugten går til Fanø den 14. august2002,
Nærmere oplysninger i næste nr. af Horneposten.

Valg af bestyrelse: fratrådt Anna Pagaard, nyvalgt Anna Schmidt
Formand: Johanne Hansen

Næstformand: AnnaSchmidt
Sekretær: Harry Pedersen
Kasserer: Gunnar Lauridsen

På bestyrelsens vegne/Dagny Henneberg

MINILEGESTUEN

Minilegestuen er et tilbud til hjemmeløbende børn under skolealderen og deres forældre.

Vi er i legestuens lokaler oven over børnehaven. Medbring selv kaffe, saft og brød.

Hver fredag formiddag kl. 9.00 - 12.00.

Kig forbi, Både børn og voksne hygger sig, Vi følger skolens ferieplan.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta, tlf. 7526 0501

Dorthe, tlf, 7526 0995
Ninna, tlf, 7526 0605

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2

April:
Lørdag den 20. 1. besøg l

Maj: Fredag den 24. Døgnfluen kl. 17

Lørdag den 25. Hjemkomst m/Ølgod - Tistrup 4HkL12
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PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 30. april: Tur til Hvide Sande

Mandag den27, maj: 5 dages tur til Holland

IDRÆT OM DAGEN

'IDRÆT OM DAGEN'vil gerne sige tak for en god sæson til alle som har deltaget. Der

har været 42 medlemmer og det har givet ca, 27 deltagere hver onsdag, Økonomisk

hænger det hele samm€n - vi har modtaget 9.000 kr, fra F.M,l, i denne sæson,

Nyvalgt til udvalget er Kristian Madsen i stedet for lngeborg Haahr.

Vel mødt til efteråret og god sommer,

UdvalgeURegnar-l ngrid-lngeborg

GøDNINGSSALG

Mandag den 1. april var spejderne rundt for at sælge gødning. Det var helt overvælden-

de at komme rundt, Folk stod klar ved døren og en del skulle lige forbi traktoren for at

handle inden de skulle i byen, så vi tager detsom ettegn på atdetspejderne gør,et
noget folk sætter pris på.

Der skal lyde en stor tak til Linda på Vestjysk Andel for det gode samarbejde, også en

tak til Hans Jepsen, som altid er behjælpelig med traktor og vogn,

Vi ses næste år.

Spejderne/Hans Guldager

HORNE SOGNEFORENING
har konstitueret sig som følger:

Formand: Gert Lynge

Næstformand: Erik Thomsen

Kasserer: Kjeld Pedersen

Sekretær: Kirsten Sørensen

Øvrige medlemmer: Bodil Henneberg, Viggo Dinesen, Bent Knudsen
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MATAS SPORTS CARE LøBET
Kristi Himmelfartsdag den 9, maj2002

For andet år er Aslak Overgaard, Matas i Varde hovedsponsor for det traditionsrige
motionsløb, der afuikles Kr, Himmelfartsdag med start og målved gymnasiet,

Der løbes således:

K1,09.45 lzmaralon
Kt. 10,30 8,0 km

Kl. 10.35 4,5 km kan kun vindes atbørn0-15 år
Kl. 10.40 2,2km kan kun vindes af gangbewærede

Med de forskellige løbslængder er der mulighed for at gøre løbet til en familiebegiven-

hed, Man kan tage madkurven med, evt, købe en pølse og en sodavand. Der vilvære
opstillet telt på løbspladsen, - Efier løbet er der underholdning med Spar 2, ligesom der
blandt alle deltagerne udhækkes en rejse for 2 personer til Paris i 3 dage.

Hele tilmeldingsgebyret går ubeskåret til Børnecancerfonden, Aslak Overgaard håber
således på stor deltagelse. Sidste år kunne han aflevere en check på 23,309 kr. til Bør-
necancerfonden til hjælp til børnene.

Tilmelding senest mandag den22. april til Matas iVarde,

Red,

"tlvlH's todcstuc"
HorrBlmd 81, l-lome,

68m Varde
75n0n4

hviid.lame@nail.dk
Sc dt. lrlslogd på
w.tiødtlxdk

Rlng cL mll clla nyt hblog : Sidste mode i tøj og sko
Så er clel visl liden til sanmøtøJ fil piger, Aamlr ågderbrhokbrjesåbenhus: --'''n;;;."- --

ilErd. d. 24 kl. 1530 - 18

Kig ind - &r er ingen købetvang.

Abningstider:
Eier afrale

Ring arg. tri@arty.

RESU LTATER FRA LANDS MESTERS KABER
IBADMINTON mw
U19 C darnesingle: 3. plads: Anni Gydesen

U19 mix.double: 2. plads: Sanne Knudsen/Rainer Holm

U15 B diengedouble: 2. plads: Nicolaj Pedersen/Esben (x-makker)
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SPORTSUGEN 2(}()2

Foreløbig oversigt over aktiviteter i sportsugen, som finder sted i perioden 1. - 9' juni.

Søndag den 2.juni:
Gadefodbold, skattejagt og rafleturnering

Mandag den 3. juni:

Børnedyrskue, børneloppemarked og havetraktortræk

Tirsdag den 4. juni:

Håndbold, fodbold og skomagerturnering

Onsdag den 5. juni:

2 fag frem

Torsdag den 6. juni:

Pokalkamp, ungdomsfodbold og banko

Fredag den 7. juni:

cykling (10 års jubilæumsløb), Hollywood Bad BoydEX. Chippendales og spar

2Diskotek DJ Colou/s

Lørdag den 8. juni:

Børnedag med DGI - Legepatruljen og fællesspisning

Søndag den 9.juni:
Kroketturnering og oprydning

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo 2 l';;r;;r,:;;;;;-å
Torvel4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Åbent-hus-ugen blev også i år besøgt af flere forældre, To af skolens klasser, nem[[+,
og 5, klasse havde i åbent-hus-ugen emnearbejde om'Det gamle Horne'. Eleverne var
inddelt i grupper og behandlede flere emner, f,eks. kirken, maden, besættelsen, skoler,
kroer og forretninger. Eleverne havde stor glæde af ældre Horneborgere, som kom og
fortalte om gamle dage. Det færdige projekt er lige nu udstillet på skolens bibliotek,
I indskolingsafdelingen skal der i uge 1s17 arbejdes med emnet'Foråf. De vil arbejde
på klasserne hver for sig i nogle af dagene og arbejde sammen i andre. De skal bl.a. på

skovtur for at se, hvordan skoven har forandret sig siden de sidst var der i efteråret,
Ligeledes vil de også gå til bækken, for at undersøge livet der.

Tirsdag den 19, marts havde skolebestyrelsen sidstefførste bestyrelsesmøde. Sidste
møde for den gamle skolebestyrelse og første for den nye bestyrelse. Tak for godt sam-
arbejde skal lyde til Mamse Pontoppidan og Lars Christensen, som begge har valgt at
stoppe. Velkommen til Henning Lindenberg og Eva Jessen, som er nye i bestyrelsen,
Første punkt på dagsordenen for den nye skolebestyrelse var valg af formand og næs!
formand, Skolebestyrelsen fra 1. april 2002 - 31. marts 2006 ser således ud:

Formand: Kristen Krog, Thorshupvej 154, t\t.75260042
Næstformand: Henning Lindenberg, Ølgodvej 113, tlf. 7526 0450

Eva Jessen, Ølgodvej 95, tlf. 7526 0079

Brian Hansen, Gunderupvej 71, tlf. 7526 0005
Linda Møller, Bjerremosevej 13, tlt. 7 526 0226

På personalesiden har Knud Bennetsen efter 40 år som lærer ved Horne Skole valgt at
gå på pension fra 31. juli 2002,

Husk forårskoncerten den 15. maj.

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

SnnnnrK
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . T11.7529 9026
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NYT FRA REGNBUEN

Børnehaven Regnbuen i Horne har fået nye

musikinstrumenter.

Vi ønskede os nye og flere musikinstrumenter

og søgte'OPEN AIR'om midler hertil, Vifik,
hvad vi ønskede os - rytmeinstrumenter, bl,a,

maracas, koklokker, rytmepinde, rytmeæg og

bongotrommer, Tilmed fik vi et stort flot key-

board med mange finesser, Nu har vi rig mu-

lighed for at komme til at spille alle sammen *
det er bare herligt!

TUSIND TAK til 'OPEN AlR" si'r alle i Regn-

buen,

5.328 kr. af Horne Antenneforening, som nu er nedlagt, Viblev i Regnbuen enige om, at

beløbet skulle bruges på et køretøj til børnene, Der blev købt en anhænger til moon cars

og der blev også råd til et løbehjul.

Begge "køretøjed' blev modtaget af børnene med megen glæde og bliver flittigt benyttet.

Regnbuen sender der antenneforeningen en STOR tak,

Børnehaven Regnbuen/Birthe L. Kristensen

Det var med stor glæde, at Børnehaven Regnbuen kort før jul fik overrakt en check
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så er det forår og alting klippes ned. Man beskærer i buskadser og budgetter, Ved
forårstide varmer det altid at tænke tilbage på alle de gode frugter og grøntsager, som
året gav - samtidig med at nye frø bli'r lagt ijorden.
Tak til Dorte Rud Jager og carl Johan Gråss for gode frø og frugter i de forgangne år -
og velkommen til et par nye skrivere.

Solveig Bruun

NH
Nffi

Ja, så er det blevet min tur til at kigge lidt filosofe-

rende ud ad vinduet, og det er såmænd ikke sværere

for mig end det er for alle jer andre. Man benytter ba-

re den urgamle teknik, der består i at undre sig over

alt det underlige, der er til i verden, Man kan falde i

staver, - ja men man kan også falde i undren, og for-

underligt nok falder de to ting ofte sammen. Se det

for jer: Vi er helt væk et øjeblik , så kommer spørgs-

målene: Hvorfor mon,.., hvordan kan...., hvorfra

kommer...?

Man kommer til sig selv, man stiller spørgsmå|, man forsøger at finde svar. Svarene

udløser nye spørgsmå|, som kræver nye svar. Vores indre filosof har slået til igen, Han

har været der fra vi stod på livet, og bliver hængende til vi står af igen engang. Sjovt

udtryk - i øvrigt At komme til sig selvl Som om man ikke i sædig grad er sig selv nær,

når man er helt fortabt for omverdenen, dybt optaget af et eller andetl For resten betyder

ordet eksistere at træde til side, og det kunne jo nok give anledning til et par spørgsmål:

Kan vi være til og så kun eksistere ind imellem? Og hvornår da: I kærligheden - omsor-
gen - den dybe forundring?
Nå, jeg vil nu undre mig videre over noget helt andet, nemlig over, hvad historie egentlig

er for noget. Hvis jeg påstår, at det for mange er eller var et lidt halvtræls fag i skolen,

lyder der nok ikke mange protester, Men hvorfor og hvornår var det træls og kedeligt?
Hvis vi sir de tilfælde fra, hvor læreren var et f,ols, lugten af leverpostejmadder distrahe-
rede, og der var forår både i hjertet og udenfor vinduet, så er min påstand den, at historie

bliver træls, når vi ikke kan få ind i knolden, hvad den kommer os ved.

At Det stokholmske Blodbad var et hovedløst foretagende og halsløs gerning kan vi nok
indse, men hvad rager det os - det var andres hoveder, der rullede i 1520. Vi må begyn-
de et andet sted, nemlig helt nær på. Hver især ikke bare har vi, men g1vi, en eneståen-

de historie. Vores egen historie har - som alle historier - en begyndelse og en slutning,

Lad os se på begyndelsen: Vi fødes ikke ind i et tomrum, men ind i en sammenhæng,

hvor alt er givet på forhånd - land, sprog, tro, egn, familie, status osv, Her ligger funda-
mentet til vores egen historie, hvad enten vi ønsker det eller ej. Og som børn har vi alle
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lært den nære forhistorie at kende gennem forældre, bedsteforældre, oldeforældre og

andre, som har levet længere end os selv, og som kan fortælle noget, Noget, som de

måske selv har fået fortalt af nogen, hvis historie for længst har fået en slutning, De røde

tråde i vores liv rækker længere og længere bagud, for hvem har.. og hvordan var det

tør da .. og hvorfor fejrer man.,,og hvorfor hedder det mon.,,? Der er stof nok til flere

"vinduesklummer", men Ved mit vindue slutter for denne gang med en morale og en

tak!

Moralen er, at vi bliver klogere på os selv, jo mere vi kender til vores baggrund. Og der-

for bør alle forældre, bedster og older være pligtige til at give deres viden om'gamle

dage" videre til de næste generationer. Det er meget bedre end sparekassebogen i kon-

firmationsgave! Det er livs-vigtigt! De numre bedstefar lavede som knægt i skolen, kan

slå ethvert computerspil med adskillige længder - og Gud ske lov for det!

0g TAK skal der lyde fra skolens 4, og 5. klasse samt lærere for den store indsats, som

adskillige yngre og især ældre har ydet i vores emneuger før påske om Horne sogn i

'gamle dage', Der er blevet fortalt og lyttet og fremvist til den store guldmedalje. Og det

er guld værd!
Kjeld Søndergaard Pedersen

NB. Børnenes udstilling kan ses af alle interesserede på skolebiblioteket i skolens åb-

ningstid resten af april.

,iloens
,J{.eo

Et qod( s€ad at tnødes

Jegr grlæder mtq AZ a( se Jer

Vealryr Åi/sen

frrs€en Eanse.o

tt( 7526-00/9

Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt i reparation
Nybygninger

Uforb. tilbud

TS Tømrer &
Byggemontage
V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 4280
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GENERALFORSAMLING HORNE IDRÆTSPARK
25. marts 2002

Formanden bød velkommen, hvorefler man valgte Jens Georg Pagaard til dirigent, Niels

Åge Kristensen og Brian Hansen blev valgt som stemmetællere og Kurt Burkarl er

skriftfører,

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Herefter blev ordet

givet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

REFERAT AF FORMANDENS BERETNING

2001 har været et spændende år med ansættelse af Thorkil Lindvig som ny halinspektør

og Else Marie Madsen som ny leder af cafeteriaet, Formanden uddelte ros til de to, Den

gode stemning som Else Marie har bidraget til at skabe i cafeteriaet er til meget stor gavn

for hele Horne ldrætspark og også for indtjeningen i cafeteriet.

Bestyrelsen har udarbejdet en opgaveliste omkring vedligeholdelse, Denne har været et
godt stykke værktøj at arbejde ud fra. Formanden fremviste listen, hvoraf det fremgår,

hvad der er blevet udført det forgangne år og hvad der er i vente. Plæneklipperen har

givet så store problemer, at det var nødvendigt at udskifte den. En ny er blevet købt med

økonomisk hjælp fra Støtteforeningen. HIP er Støtteforeningen taknemmelig, Der er

blevet leaset en ny kopimaskine til forhåbentlig tilfredshed blandt brugerne,

ldrætsforeningens kroketafdeling har ønsket flere baner, Et areal på ca. t ha er blevet

lejet af Hans Jepsen, Her er der plads til 6 nye kroketbaner samt en syvmandsfodbold-

bane. Etableringen påbegyndes snarest. Lejemålet er 10 år.

Festen med Bjørn og Okay var vellykket. Der kunne godt have været flere deltagere,

Resultatet blev et lille underskud på ca, 3,500 kr, En god ting hvis der kunne blive dannet

tradition for en god fest hvert forår. Arrangementet var i samarbejde med ldrætsforenin-

gen.

Der har været en nedgang i udlejningen af haltimer, Der håbes på nogle flere stævner

det næste år, En forøgelse af udlejningstimerne er nok urealistisk, nok nærmere status

quo, desværre.

Der er igangsat en annoncerunde, hvor der vil blive forsøgt fundet nye annoncører til

reklameskilte både i hallen og ude.

Slutteligt takkede formanden især Støtteforeningen for det ekstra store tilskud i 2001,

Endvidere en tak til de ansatte - godt gennemført arbejde også en tak til bestyrelsen for
godt samarbejde.

Regnskabet udviste et nettoresultat på 70,589 kr.
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FODBOLDSÆSONEN ER I FULD GANG

I UNGDOMSAFDELINGEN w@w
Trods en lidt vanskelig start for nogle af holdene, er det nu endelig med hjælp fra velvilli-

ge forældre samt'gamle' og nye trænere lykkedes at få alle hold startet op, En oversigt

over træningstider og - steder, antal tilmeldte hold, trænere, holdledere og kontingent-

satser findes andetsteds her i bladet.

I sidste time lykkedes det at finde en træner til herrejuniorholdet, og holdet er nu lidt

forsinket gået i skarp træning for at komme i form til turneringen, Der er kun 12 til 13

juniorspillere, så for at få holdet til at hænge sammen har vi søgt og har fået dispensation

for en spiller, der normalt ville være for gammel til at spille på holdet,

Drengeårgangen, som i år består af ikke mindre end ca. 33 drenge, har været i gang

med træningen siden midt i februar. Der var oprindeligt tilmeldt to ellevemandshold, men

for også at få de sidste spillere i kamp er der nu yderligere tilmeldt et syvmandshold,

Pigeholdene startede træningen den 11, marts. Alle pigeholdene spiller syvmandsfod-

bold, og der har igen i år været stor tilgang til disse hold. Således er der på nuværende

tidspunkt ca. 12 piger, 23 lilleputpiger og 14 miniputpiger, Herudover er der et hold mi-

kropiger, men de starter først træningen den 3. april,

Lilleputdrenge og miniputdrenge startede op henholdsvis den 1 L og L2marts, Også her'

er der god tilslutning til holdene. Der er ca. 36 lilleputdrenge og 33 miniputdrenge.

Mikrodrengene og poderne (nyt navn for årgangen 96 og yngre) har træningsstart fredag

den 5. april. I disse rækker er der normalt mellem 60 og 65 spillere, hvilket vi også regner

med iår.

Vi ønsker alle hold og deres trænere en rigtig god sæson

Ungdomsudvalget Horne/Tishup

I(R.,!i1\{MtiRGADIt 9 .VARDE . TIX 75 ',22 t414
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FODBOLDSKOLE ITISTRUP
I UGE 27. START 1. JULI

For pigerog drenge født i 1986 - 1995

Fodboldskolen afholdes på Tistrup Stadion fra kl. 10.00 til kl. 15.00

5 dage med sjov fodbold

Hvad laver vi på DGI's fodboldskole

. masser af fodboldkampe

. fodboldindlæring gennem leg

. alternative boldspil

. masser af nye sjove lege

. kugleskøreaktiviteter

På DGI's fodboldskole får du

o 5 dage med sjov fodbold

. 1 fodbold

. 1 drikkedunk

. 1 DGlfodboldskole T-shirt

. frugt
o 1 billede af dig sammen med fodboldskoleholdet

o saftevand tildin drikkedunk

Hvem er instruktører

. DGI'samtsinstruktører

. Dygtige, lokale trænere

Hvad koster det at deltage

. Kun 425kr,

Tilmelding senest 21.mai 2002 på de uddelte tilmeldingsblanketter eller ved hen-
vendelse til Bodil Uhre Nielsen, tlf. 7529 9583, e-mailvig@postll.tele.dk

fol

wl
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IR\
::#:t '--T::::RENTNG Kasserer: Larssønders.,,o@
Næstformand: Knud Erik Stephansen Sekretær: Bente Olsen

Øvrige: Herman Tøstesen, Jørgen Slivsgaard, William Svane.

Ved vores afslutningsaften takkede Kurt Olsen den afgående formand for det store ar-

bejde han havde lagt i skytteforeningen, 'Han bliver svær at afløse, men jeg vil gøre mit

bedste og håber og hor på godt samarbejde i bestyrelsen",

Der blev uddelt pokaler til følgende: Heine Ladefoged BKl, Martin Clemmesen BK1,

Jim Riber Nielsen BK2, Jesper Axelsen BK2, Kristian Nim Jensen BK3, Tommy Karlsen

BK3, Christian Thomsen BK4, Per Nim Jensen KL3, Kim Hansen Å81, Maibrit Sønder-
gaard Å83, Danny Pedersen JUN2, Bent Lauridsen Vl, Bente Olsen V2 og William Sva-

ne Pistol KL4. Desuden fik William Svane fiduspokalen for hans indsats for pistol, hvor

han står for instruktion af pistolskytter. Der har vi en god og uddannet instruktør.

Der var medaljer til:

Luftskytter: Guld til Mar$n Clemmesen BK1, Thomas Søndergaard BK3, Maibrit Sønder-
gaard Åbn., Bent Lauridsen V, og sølv til Herman Tøstesen,

Pistolskytter: Guld til Morten Ellegaard og Maria Riber Nielsen.

Vi begynder udendørs sæsonen den 16. april på Helle Skytteforenings baner ved Helle

Hallen Kl. 19-21 og derefter hver tirsdag. Vi håber rigtig mange møder op og ellers vil vi

ønske alle en god sommer, så mødes vi igen den 2. september når den nye indendørs-

sæson starter,

Til slut tak for sponsorgaver tilvores festskydning: SYDBANK TISTRUP, TEAM THOM-
SEN TISTRUP, HORNE ANDELSKASSE, VESTJYSK ANDEL HORNE.

Sæsonen 2001-2002 er nu slut. Vi har 60 medlemmer, Efter nytår har vi været til flere

stævner, blandt andet Helleskydning, 2 Hovedkreds i Grindsted, Amtsstævne i Varde og

kommuneskydning i Gårde. Vi kan være godt tilfreds med indsatsen ved alle stævnerne,

det kunne vi se ved vores afslutning, hvor der var uddeling af præmier.

Den 14. februar holdt vi generalforsamling. Vores formand Arne Christensen genopstille-

de ikke. Efter 10 år i bestyrelsen og de 5 år som formand syntes han, der skulle nye folk

til. Nyvalgt blev William Svane. På det eflerfølgende bestyrelsesmøde konstituerede

bestyrelsen sig således: Tistrup Skytteforening

SKJERN TARM
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GENERALFORSAMLING I HORNE BRUGSFORENING.

39 mødte frem til generalforsamlingen, som blev holdt lidt anderledes i år, Den startede
med let spisning, hvorfor der var tilmelding. Vi håber at alle der havde lyst og interesse
mødte op,

UDDRAG AF ÅRSBERETNINGEN VED ANNI THOMSEN:

Horne Brugsforening har i 2001 hafi et stille år uden de helt vilde udskejelser.

Årets resultat:
Butiksomsætningen har ligget på niveau med 2000, og med en benzinomsætning på 2,6
mio. kr. har vi haft en omsætnin g på 12 mio. kr, mod 1 1 mio. kr. i 2000, I år er første hele
år, hvor benzinsalget fuldt ud har indfriet vore forventninger. Benzinsalget er i 2002 sta-
dig stigende.

November og decemberomsætningen har ikke holdt budgettet på trods af en ekstra
søndagsåben. Det havde mange andre butikker og stormagasiner også, efter at den nye

lukkelov trådte i krafl.

Udover de 85.000 kr. vi kan udbetale i dividende og bonus har vi udbetalt et sponsorbi-
drag på 23.322 kr, til Horne ldrætsforening. Ros til HIF for deres andel af arbejdet i salg
af kort.

Bestyrelsen har vedtaget at holde en pause i dividendeordningen pr. 2OO2 -.Pr. 1. janu-

ar 2002 har i alt 67 brugsforeninger besluttet dividendestop. Dividenden er jo en over-
skudsdeling, men for at sikre tilstrækkelig kapital til stadig vedligeholdelse har vi set os
nødsaget til dette skridt. At det så ramler sammen med at vores nabobrugs sætter divi-
denden op, er nok lidt uheldigt, men vi skaljo hver især overleve.

Overleve det skal og vil vi, og hvad gør vi så? Vi har i Horne dewæne ikke endnu et
feriekoloni-, sommerhus-, havneområde for ekstra salg i perioder med masser af turister.

Men vi har en lokal brugs med et meget stort opland med de fordele det har: En over-
skuelig butik, man ved hvor varen står, man kender personalet, man kender de andre
kunder, varetur for dem der ikke har mulighed for selv at komme i butikken/selv kan

transportere varen hjem og mulighed for aftale om returret på vin, øl og vand til særlige
lejligheder.

FDB:
Salg af håndkøbsmedicin blev tilladt i dagligvarebutikker, hvilket resulterede i skærpe-
de regler for vores håndkøbsudsalg. Bl,a. kan der nu kun købes hovedpinepiller i 10 stk.
pakninger.

18 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



OK:

FDB-medlemmer får 165 kr. i bonus pr. 1000 liter OK-fyringsolie. Dette gav i 2001 0K
8.436 nye oliekunder,

Anangementer i brugsen:
- Dividendefest 3, maj, åben til kl. 21.00
- Torvedagen (frugt- og grønttorv, heliumballoner og gættekonkurrsnce om et glas slik)
- Tegnekonkurrence og uddeling af kalendergaver til de heldige i december
- Juleoptog 1 6/1 2 (gløggudskænkning, 10 o/o påbutiksvarer)
- 23112 bestyrelsen var vært ved kaffen.

Usikker fremtid for små butikker:
Det er et stort tab for en landsby, hvis den sidste butik forsvinder. Med den forsvinder
ikke kun dagligvareforsyningen, men ofte også mødestedet, postfunktionen, håndkøbs-
udsalget, tips og lotto, opslagstavlen for lokale arrangementer og huspriserne i lokalom-
rådet rasler ned med 50-100,000 kr. eller mere. Det bliver wærere at tiltrække nye bo-
sættere og mange ældre tvinges til at flytte væk, fordi dagligdagen bliver for besværlig.
llled disse tanker vil vi opfordre alle til at handle i Brugsen, så vi også har en
brugs ifremtiden.

Vi har i år fået lavet et spørgeskema'Kom med din ærlige mening'. Vi håber mange har
udffldt det og lagt det i postkassen, Svarene bruger vi som emner/oplæg til bestyrel-
sesmøderne.
Butikken har haft besøg af Levnedsmiddelkontrollen - meget omtalt i medierne - og har

fået Smiley - positive resultater - se ophæng på døren.

Sådan skal det være - Flot!!

Til slut takkede formanden personalet og bestyrelsen for samarbejdet i 2001,

Regnskabet blev fremlagt af Karsten, Anni Thomsen, Eva Guldager og Bente Nielsen

blev genvalgt til bestyrelsen. Ordstyrer Bessie Aggeboe havde nemt ved at styre mødet,
da bemærkninger til beretning, regnskab og eventuelt ikke stod i kø, Hun kunne derfor
kl. 21.00 takke for go' ro og orden i forsamlingen.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:

Formand AnniThomsen
Næstformand Morten Henneberg
Sekretær Eva Guldager
Øvrige Bente Nielsen, Dorthe Bejder.
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Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid prival: Torsdag kI. 17.00 - 19.00

l0
6]{

}l
)07

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33. Horne. 6800 Vorde

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf .75291287

- indhent uforbindende tilbud

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

Tlf. 7 5299093 t75299098
Biltlf . 202249 40 t206249 40

' Naturgas
. Solvarme
. Ventilation
' Kloak
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Foto: John Randeris, Jydske Vestkysten

TAK TIL OSKAR Åz//8.' ////
Y////

Gennem det sidste år har Oskars Auto sponsoreret spejderne ved at give 5 øre pr. liter
købt henzin til Horne/Tistrup gruppe. Pengene fik spejderne overrakt af Oskar den 18.

marts og det et beløb på ikke mindre end 8.500 kroner, Det er penge, der luner og er

med til at gøre det muligt at lave nogle spændende spejderting enten ved indkøb til grup-

pen eller til spejderture/arrangementer, Helt nøjagtig hvad pengene skal bruges til, har vi

ikke taget stilling til endnu, men det bliver noget, der er specielt på den ene eller den

anden måde.

Vi fra Horneffistrup gruppe vil hermed sige dig Oskar rigtig mange tak, I samme ånde-

drag vil vi også sige dig tak for at lave reparationer og vedligehold af de to trailere, der

tilhører lopperne, og som vi alle har stor glæde af.

Hilsen Horne/Tistrup Gruppe

Husk ! Tanker du benzin hos Oskar, støtter du spejderarbejdet i Horne,

Lopperne skal have en tak fra Horneffistrup gruppe for at have givet gruppen en ny

gryde (som vi har manglet meget til bl.a. fastelavnsfestens pølsesalg) , pølsetænger

(også manglet meget) samt et nyt kamera, så der nu kan tages nogle ordentlige billeder
på vores ture og ved andre begivenheder

Hilsen Horne/Tishup Gruppe.
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DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 8.00-18.00
tirs. og ons. 8.00-1?.30
lørdag 8.00-f 2.00

RNE, 6800 VARDE TLF . 7526OL,44

o

7II
,II
III
III
,
,
,

Neopren Bula
Er særdeles velegnet ved genoptræning
efter problemer med ømhed i lyske, lår
eller hofte. Kan benyttes til al slags sport.

Ankelbind
Anvendes forebyggende ved ømme

ankler. Kan også bruges som led i gen-

optræning efter forwidning eller ved

ømhed i akillesssenen. Særligt velegnct

7
I
,
I
I
,
,
,II
,I
,
)I

anklen ...,u. .__

- SåSOm ':,: i :.,. :r

badminton, -tennisog *"!.rg:.,,.|11ri

løb. "-:!:iW*i.i.,.w.ffi]

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport

Skansen 2 . 6800 Vardc .'llf.75 2200 25
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DAMEJUNIOR ELITE VANDT STÆVNE I HOLLAND 
tr

lgen i år var vores hold, damejunior elite, på en fantastisk tur til Holland nærmere beteg-

net Arnhem. Vi tog af sted med store forventninger, hvad angår det sportslige, hvor vi
gerne ville triumfere ligesom sidste år, men forventninger til det sociale var nok lige så

store. 0g alt levede op til vores forventninger,

Håndboldmæssigt gik turen helt uden slinger i valsen, næsten da. Vi lagde ud med to

hollandske og et tysk hold om lørdagen. Cifrene blev 17-1, 17-1 og så lige en smutter
med 10-8, hvor den hollandske gummibold og vores egen ukoncentration bar en stor del

af skylden for den forholdwise tætte kamp, Men efter tre sejre var vi klar til semifinalen
hvor vi skulle møde det eneste andet danske hold ijunionækken. Vi vandt med nød op

næppe med 6-4, hvor vi vist ikke helt havde fået aftens bytur ud af kroppen. Det var nok

også heldigt, at der var lang ventetid til finalen, så alle kunne blive helt fit for fight, lnden
finalen, hvor vi skulle møde det hollandske hold, vi slog 10-8 dagen inden, blev vi enige
om, at vi ville vise hvordan vi rigtig kunne spille. Vi var meget koncentrerede og vandt
med 10-2. Efrer kampen og autografskrivning til nogle fra Schweiz fik vi ovenakt vores
pokal under stor jubel fia hele hallen. Vi blev enige om, at jublen var pga. det lyse hår

som næsten alle på holdet besidder.

Selvom vi vandt, var turen ikke den mest seriøse uden for banen, Vi fandt hurtigt sam-
men med et ynglinge hold fra Brørup, som vi også kørte i bus med. De var ikke blege for
at feste, hvilket vi ligesom blev nødt til at følge. Det blev til tre hektiske aftner, hvor vi
havde det utroligt sjovt, hvilket også afspejlede sig i, at Aksel om morgnen næsten skulle
få et fly til at styrte ind i værelset til os få os op, Men jeg tror nu også, at han havde svært
ved at komme op. Han lå i hvert fald heller ikke på den lade side i Holland, Den sidste
aften blev det dog lidt for festligt, og det endte med, at vi skulle eskorteres ud i bussen af
store bodyguards, da der ventede en bande uden for, Det lyder sikkert mere dramatisk,
end det var. Vi kunne heller ikke gøre andet end at trække lidt på smilebåndet af det. Da

vi kom hjem, fik vi en kanon modtagelse, hvor vores forældre havde sørget for morgen-
mad i cafeteriet, især den varme kakao var god til alle de forwundne stemmer,

Selvom det nu er godt to uger siden, vi er kommet hjem, er det stadig samtaleemne
nummer et, og det vil det nok også blive i lang tid fremover. På turen havde vi også lånt
Sabine Svane, der kom med på et afuud, Tak fordi du ville tage med os. Vi går udfra, at
du heller ikke fortryder. Hele turen kan vi kun takke coach Aksel Hansen for. Han har lagt
utroligt meget arbejde i det, Men jeg tror nu også han havde det sjovt dernede, vi hygge-
de os i hvert fald sammen med ham,

HTH damejunior elite

Holdet der var i Holland består af: Michaela Karlsson, Anne Kathrine Nielsen, Addie
Brøste, sabine svane, Elin Kristensen, Lykke Lauridsen, susanne Diflevsen, Line Mad-
sen, Anne Hansen og træner Aksel Hansen
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EN ENGELSK FLYVER BEGRAVET I HORNE

Torsdag den 10. maj 1945 kunne man læse følgende iVestkysten:
En engelsk flyver på det tyske feltlazaret i Horne er afgået ved døden og begraves
i dag Kr. Himmelfartsdag fra Horne Kirke kl. 11.30 efter den ordinære gudstjene-
ste.

Frihedskæmperne sender en afdeling til begravelsen, der overyæres af to engel-
ske flyvere, som i nogen tid har skjult sig i Ølgod.

Om den engelske flying officer Geoffrey Charles Smales død, fortæller Søren Flendsted,

Billund:

En engelsk Sterling-bomber, MK 4, flynummer LJg50 fra eskadrille 295 lettede fra Ri-

venhall i England den 27 . april 1945 kl, 21 .18 lokal tid med kurs mod Danmark,

Besætningen er:

Pilot T.H. Griffiths, flying officer

Navigatør E,R, Goodacre, flight sergent
Airbommer G,C,Smale, flying officer

Radiooperatør W.H. Oates, sergent
Agterskytte O'Connors, sergent

Flymekaniker J. Rafferty, sergent

Efter en tur ind over Danmark, hvor besætningen har nedkastet forsyninger til den dan-

ske modstandsbevægelse, er flyet i en flyhøjde på 50 meter på vej tilbage mod England,

Ved Tipperne i den sydlig del af Ringkøbing Fjord, kommer flyet under beskydning af
tyskerne. Piloten foretager et skarpt drej for at undgå ilden, herved taber flyet højde,

rammer vandet og ender på Tipperne,

Besætningen overlever, men tages til fange af tyskerne. Airbommer G,C. Smale er dog

kvæstet og indlægges af tyskerne på feltlazarettet på Horne Skole, hvor han døde den 8,

maj, 3 dage efter befrielsen,

lfølge læge Øllgaard, Ølgod døde han dog mere af dårlig lægelig behandling på feltlaza-

rettet end af sine kvæstelser,

Den 10. maj, Kr. Himmelfartsdag blev han begravet med stor deltagelse fra næsten hele

sognet. Frihedskæmperne saluterede ved graven, De to engelske flyvere, som deltog i

begravelsen er fra et nødlandet fly ved Skaven. De havde været holdt skjult hos Niels -

Larsen, Kjærgård ved Strellev.

Der blev indsamlet penge, og året efter blev der rejst en sten på graven, Også familien

har rejst en sten,

Kurt
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KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Søndag den 5, maj2002 kl, 10,00

Morten Lykke Ellegaard

Christian Søndergård Hansen

Per Lund Hansen

Casper Storgaard Lange Hessellund

Flemming Viftrup Højgaard

Anders Rud Jager
Jens Ole Block Jepsen

Jesper Kristensen

Claus Larsen

Anders Nørgaard Møller

Claus Martin Lykke Nielsen

Jesper Lund Pedersen

Maria Denise Bartel

NicolajStald Pedersen

Kristian lversen Seested

Morten Stig

Sjanni NiniAndersen

Joan Eis Jeppesen

Kamilla Kartvedt

Tanja Klint

Nanna Ladefoged Kristensen

Camilla Barslund Nielsen

Lene Vig Nielsen

Louise Kristine Nansen Paulsen

Marie Alrø Thøstesen

Telegrammer afleveres dagen før - lørdag den 4, maj - i Horne kirkes våbenhus i tids-
rummet kl. 10.m - n,æ og afhentes af konfirmanderne selv samme dag mellem kl,

12,30 - 13.00,

Kirkepersonalet påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer,

KIRKETIDER

Søndag 21.04.2002 kl. 19,30 Lars Bom

Søndag 28.04.2002 lngen

Søndag 05,05.2002 kl, 10,00 Konlirmation

Torsdag 09,05.2002 k|,09.00 Kr. Himmelfartsdag
Søndag 12,05.2002 kl. 10.30

Søndag 19,05.2002 kl.09.00 Pinsedag

Mandag 20,05.2002 kl. 10.30 2. pinsedag

Søndag 26.05.2002 k|.09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej49, Sig tlf. 7526-4055
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne 11f.7526-A042

Horne Kirke t1f.7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf. 7526-0031
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maJ

juni

juli

aug.

sept.

05.05.2002

15.05.2002

uge 23

05.06.2002

12.06.2002

15,06,2002

18.06.2002

23.06.2002

27.A6.2002

uge27
25.07.2402-

28.07,2002

14.08.2002

13,09.2002-

14.09,2002

19.09.2002

28.09,2002
29.11.2042

20.12.2002

22.12.2002

AKTIVITETSKALENDER

Konfirmation i Horne Kirke

Forårskoncert i Horne Skole

Sportsuge

Skolefridag

Menighedsrådenes ældreudfl ugt

4H udflugt til København

ldrætsdag iskolen
Sct. Hans fest på Knuds Plads - båltale K.J. Gråss

Horne Pensionistforening. Heldagsudfl ugt

Fodboldskole på Tistrup Stadion

Vildbjerg Cup, fodboldstævne i Vildbjerg

Horne Pensionistforening. Halvdagsudfl ugt

4H Dyrskue

Generalforsamling i Regnbuen

Høstfest

Julearrangement i Regnbuen

Juletræsfest i Hornehallen

Juleoptog

nov,

dec.

5kiil{*irdi
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr,251 Lørdag den 18. maj 30.-31. maj

Nr.252 Lørdag den 3. august 15,-16. august

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, tlf .7522-0367, birthaschmidt@mail'dk

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

Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, t\t.7526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf, 7522-3838

EItrEItrEIEIISEI
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvel 16, Horne, 6800 Varde, llt. 75 26 02 11,|a,r. 75 26 03 96
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENATITT

ZETOR
Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

Tlf.
Trf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bitflf. 21226801t20330163 tl

ITOR,IYE
JOHN EORG HANSEII
HORNE .6to0 YAFDE - TLF:75 26 dr 93effi

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltlf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

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

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

eller cfter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

T'tf. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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IFT ELLER

BARE erl(uc)?

Det behøver ikke koste en formue at få realiseret
drømmen om en ny bil.

Når du har fundet drømmebilen, klarer vi finansie-
ringen og tilpasser den naturligvis til din økonomi.

Så enkelt er det faktisk
- kom ind til en uforpligtende snok.

AAndelskassen
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00 l0
www.sda.dk/horne


