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Pga. sportsugen er afleveringsfristen for Homepostens maj-udgave ændret til
lørdag den 10. maj 2003.

Redaktionen

TEAM NORD BLEV JYSKE MESTRE 2OO3

Ynglingedamerne fra Team Nord (Skovlund/Ansager, Ølgod lF og Horne/Tisfup) har

sikret sig det jyske mester5kab i elite B. Ved finalestævnet iTrbldhedehallen vandt holdet

suverænt de to finalekampe over hhv. Abæk og Viby med 20-14.

Det nye håndboldsamarbejde har fået en fiot start, idet det andet dame ynglinge hold

blev kredsmester.

Dejyske mestre er:
Bagerst f.v. Kristina Buhl, Anna Hansen, Lykke Lauridsen, Lone Nielsen, Line
Madsen (Horne) og Sara Lorentzen.
Fonest f.v. Gitte Brynningsen (Home), Addie Brøste (Horne), Anne lGtrine Nielsen
(Home), Susanne Ditlevsen (llome), lda Larsen (Home) og Ann Katrine Morten-
sen.
Tillykke



DAN-EL A/S
AUT. EL-INSTALLATøR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRJ &LANDBRUG
PLC & PC STYRJNGER
vrDEoovERvÅcNINc
SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPER. BLÆSER, GEAR.
sALG & nnp nÅnnr HvIDEVARE
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Råtfsi3å
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 gvej 232, Sækbæk
Tlt.7s26-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitflf, 2368 8950 - 2368 8955
Ttf. 7526 0467 - 7526 0520

Strømgårds
EL - Service

Vi lilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagt pa tlt. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

llorrre
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Trr.7s2602l4

Tømrerm.: Knud Lund Hansen, 752602 14
Ing.: MorlenHenneberg,75260316

@

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

T[. 75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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FORARSKONCERT

Atroldes på Horne Skole isamarbejde med Musikskolen

onsdag den 14. maj kl. 19.00

Der er et varieret program med instrumenter, værkstedshold og Horne Skoles kor.

Kaffe, te, sodavand og kage kan købes.

Alle er velkommen.

Varde Musikskoles Venner/Mona Nielsen

HELDAGSUDFLUGT ONSDAG DEN 21. MAJ 2003.
Ringkøbing Fjord Rundt.

Vi starter med bus fra Sig kl, 8.00 med opsamling i Horne kl, 8.15, Mejls kl, 8.25 og i

Orten k|.8.30
Morgenkaffe med rundstykke.

Så besøger vi Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Her får vi en guidet tur rundt på museet,

hvor vi hører om fiskeriets historie og ser fiskens vej fa Vesterhavet til vort spisebord.

En stor attraktion er også det store saltvandsakvarie på ,100 kvm og med24 akvarier

Frokost.

Hangaards Have i Ejstrup. Her er der ca, 20.000 kvm. havedrøm ffldt med smukke

blomster opdelt ifarvefelter, vandområder og meget mere,

Eftermiddagskaffe.

Besøg i naturprojektet Skjern Å-dalen. Også her bliver vi guidet rundt i det naturskønne

område. Vi hører om baggrunden for projektet og hvad det betyder for både fugle-, dyre-

og planteliv og ikke at glemme for os mennesker,

Aftensmad. Vi slutter udflugten med at spise aftensmad et hyggeligt sted og forventer at

være hjemme ved ca. 20 tiden. Prisen for denne heldagstur forventes at være ca, 490 kr.

pr, person. Dette inkluderer: Bustur, entreer, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe

og aftensmad.

lkke indeholdt i prisen er drikkevarer til frokost og middag.

Ret til ændringer forbeholdes.

BINDENDE TILMELDING på flf. 7526 (X00 senest 7. mai 2003.

Familie & Fritid, Horne / Sig - Thorstrup Husholdningsforening
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HIF's 100 ARS JUBILÆUM

Jubilæumsvin

I anledning af HIF's 100 års jubilæum har

idrætsforeningen i samarbejde med Dagli'

Brugsen, Horne ladet fremstille en jubi-

læumsvin.

Vinen er fra Chile og den er i handelen nu.

Jubilæumsskift

HORNE
IDR.IETSFOREI\ING

I'RODUCE OF CHILE

Cabernet Sauvignon
Ccnual Valley

IMISRTED AND rc'rfl€,D IIY
COOP DANMARK.VS, DK-:6:O

Jubilæumsskriftet er uddelt til alle husstande i Horne Sogn. Hvis nogen skulle ønske

ekstra eksemplarer, kan de købes i Hornehallens Cafeteria for 20 kr. pr. stk.

TOUR DE PEDAL - MAJ 2O(}3 I HORNE

Traditionen tro cykler vifølgende dage:

Mandag den 5. maj
Mandag den 12. maj
Mandag den 19. maj og

Mandag den 26. maj
Der cykles kl. 19.30 fra Hornehallens p-plads

Deltagerkort kan købes fra kl. 19.00 for 2 kr.

Der trækkes lod om små præmier halwejs på turen - præmien i sig selv er at få frisk luft

og motion - og se Horne og omegn sammen med andre cyklister.

PS Se Vardeposten angående cykeltræf i Varde og omegn i anledning af 25 års jubilæ-

um for Tour de Pedal på landsplan (Horne deltager for,23. gang)

Velmødt,
Hilsen Cykeludvalget

r"HJo,==
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MINILEGESTUEN

Minilegestuen holder stadig til ovenover børnehaven i legestuens lokaler, Det er et tilbud

for hjemmeløbende børn og deres forældre. Medbring safl, kaffe, brød m.m, Hver fredag

kl, 9-12. Vi følger skolens ferieplan.

Kom og vær med. Karina tlf, 7524 1080

Dorthe tlf, 7526 0995

Ninna tlf. 7526 0605

TARM

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

lnger Hansen

Kirsten Jeppesen

Jens Karlsen

Hans Jepsen

Gert Jensen

flf, 7526 0392

ilt.75260257

ilf.75260292
ilf .75260492
flt.75260024

TORVEDAGEN &s)v
Torvedagen vil i år blive afholdt lørdag den 16. august. rv tb

Tilmelding af stadeplads på torvedagen kan ske til Torvedagsudvalget, som er følgende:

Også i år vil der være mulighed for at købe torvedagsnøgler. Salget begynder ca. 1.

august, men kan købes tidligere ved Torvedagsudvalget.

GAMMELT JERN

Torvedagsudvalget kommer igen i år og samler gammelt jern. I år bliver det lørdag den

10. maj.

Har I noget, I gerne vil af med, så ring til Torvedagsudvalget. I er også velkommen til at

aflevere det ved vognmand Flemming christensen' 
Torvedagsudvarget

s_
AH



FORELøBIG PROGRAM FOR SPORTSUGEN

Søndag den 1.juni
Gadefodbold, skattejagt, rafleturnering

Mandag den 2. juni

Opvisning med specialbyggede havehaktorer

Tirsdag den 3. juni

Skomagerturnering, børnegøglervogn

Onsdag den 4. juni

Horne Dysten (mini mini udgave af Robinson Dysten)

Torsdag den 5. juni

Sæbekasse løb, børnedyreskue, børneloppemarked, banko

Fredag den 6. juni

Cykelløb

Lørdag den 7. juni

Damefrokost, herrefrokost

Skattemæssig rådgivning ' Bo$øring og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,630O Varde . Telefon 75 26 02 47

JOHiI LARSEII FRITIDSBYC APS
Mallevei I Horne 6800 Varde

Tll,/Far 75 26 04 86 Bil 23 45 16 93

BRUUN
sroefc oirg. 6æ?r6ri(' t5 al'gl

BAUX9,GAARD . 7ORVEGAOE I 3
æ7O øLGOO , lLFt 75 241 8 æ
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HORNE SPORTSUGE

Til dame- og herrefrokosten kan I vælge at bestille følgende menuer fra

Horne Kro og Sækbæk Kro, De er hver især kommet med en 2 retters menu

1 10 kr.

Horne Kro

Glaseret skinke -Kyllingefilet mhacon - lndiske filotrekanter n/oksekødffld

Løgringe rn/creme fraice dip - Mini kinaruller

Kartoffelbåde m/bearnaise sauce

Fløde kartofler - Salatbar med 12 forskellige slags

flutes - dressing

Desserhord mlbl.a.

Hjemmelavet is mffrugtsovs

Citronfromage, Vandbakkelse mlfløde & chokolade

Ønskes: Hvide sild, karrysalat, æ9, tomat, smør/rugbrød

Yderligere 10 kr,

Sækbæk Kro
Helstegt oksehøjreb - Glaseret skinke - barbecue kylling

Hertil fl ødekartofler, mixedsalat samt grønsagstærter.

%baby ananas ffldt med frugter

Hertilråcreme

CAFETERI
Horne

Idræts Park

Mødelokaler op til ca. 1.00 pers. v/Lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Home. 6800 Vorde

w
henholdsvis

til en pris af
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w
Start:

lndbydelse til gade / distriktsfodbold 2003

søndag den 1 juni

Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker i teltet i tidsrummet

kl. 930 - '1015. Derefter opvarmning forud for'gadekampeneo, der star-

ter kl. 10s.

Ja

Alle kampe spilles å 9 min. uden halvleg.

Der må højest være 5 spillere på banen af gangen og heraf højst 4 på

egen banehalvdel. Der skal være 1 kvinde / pige på banen, og der må

høist være 2 aktive henefodboldspillere i aft.på holdet Man er aktiv fra
junior og opefter - blot man har spillet mere end 2 turneringskampe i

den igangværende sæson, uanset hvilken serie / række det er, For at

kunne deltage skal man være bosiddende i Horne sogn, eller være ak-

tiv i Horne lF. Bor man udensogns, skal man slille op for forældres qa-

de oavære aktiv iHorne lF. Der må ikke spilles med fodboldstøvler el-

ler fodboldsko m, små dupper, og der ska/ spilles med omtanke!

Afgøres ved:

1, lndbyrdes kamp(e)

2. Målforskel i indbyrdes kampe (anvendes hvor flere hold er lige)

3. Målforskel i samtlige kampe i puljen

4, Flest scorede mål

5. Omkamp - 4 min. herefter tilførst scorede mål

Der vil blive omdelt indbydelser på en senere tidspunkt.

Præmier:

Spilletid:

Regler:

Placering:

Fodboldudvalget skal have tilmeldingerne senest lørdag den 17 maj 2003

Tilmelding til: Henning Pedersen, tlf, 7529 9491

Jens Hansen, tlf. 7526 0637

Henrik Jessen, tlf. 7526 0107

sponsor: I)AN-EL%- 6 eur. Er-rltlrA!!Æqle

8 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



FODBOLDSKOLE I HORNE

I UGE 27. START 30. JUNI

For piger og drenge født i 1987 - 1996

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

5 dage med sjovfodbold

Hvad laver vi oå DGI's fodboldskole

. masser af fodboldkampe

. fodboldindlæring gennem leg

. alternative boldspil

. mass€r af nye sjove lege

. kugleskøreaktiviteter

På DGI's fodboldskole får du

. 5dage med sjov fodbold

. 1 fodbold

. 1 drikkedunk
r 1 DGlfodboldskole T-shirt
. frugt
o 1 billede af dig sammen med fodboldskoleholdet

o saftevand tildin drikkedunk

Hvem er instruktører
o DGI'samtsinstruktører
. Dygtige, lokale trænere

Hvad koster det at deltage

. Kun 425kr,

Tilmelding senest 21. maj 2003 på de uddelte tilmeldingsblanketter eller ved hen-

vendelse til Søren Jensen, flf.7526 U72.

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

Bankoklubben

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 9



Matas Sports Carc Løbet
i Varbc

lk tlirzllrrlclfartsbag
bcn 29. mai 2oot

t/z maraton, slnrr,, +,sk'rl- eller z,zlr;m.

For 3. år er Aslak Overgaard, Matas Varde hovedsponsor for det traditionsrige motions-

løb der afuikles Kr. Himmelfartsdag med start og mål ved Gymnasiet.

Ligesom tidligere er løbet et velgørenhedsløb, hvor hele overskuddet går til BøRNE-

CANCERFONDEN.

Der er præmier til de hurtigste på alle ruter, som er forhåndstilmeldt. 4,5 km ruten kan

kun vindes af deltagere under 15 år o92,2 km ruten af gangbewærede eller rollatorbru-

gere.

Tilmeldingsfrist er senest mandag den 19. maj hos Matas i Varde.

Efter løbet er der musikalsk underholdning i teltet, hvor der også er mulighed for at købe

forfriskninger, pølser og sportsboller m.m.

Der er fortræning hver onsdag i april og maj fra parkeringspladsen ved Varde Gymnasi-

um kl. 19.00.

TAK
1000 tak for opmærksomheden ved min fødselsdag den 31. marts 2003,

Leif Sønderskov

Tistrup OPrm
C. B. Lange

Optiker & konta ktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

T11.75291287

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

T lf . 7 5299 093 I 7 5299 098
B'itttf . 202249 40 nO62 49 40

- indhent uforbindende tilbud

. Noturgas

. Solvarme

. Ventilation
' Klork

' Blikkenslagerarbejde
. Vand
' Varrne
' Sanitet

10 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



.Jhi
JUBil-ÆUMSRECEPTION lHlF 

s
Horne ldrætsforening aflroldt sin 100 års jubilæumsreception i Horne Hallen den 20,

april. Det var meget vellykket og højtideligt,

Formanden Dora Harck bød velkommen og derefter ledede Leif Sønderskov resten

(talere m.v.).

Bo Vesterbye havde skrevet og komponeret en megetfin Horne sang. Bo sang den først

igennem og derefter blev den sunget af hele forsamlingen.

Der var lykønskninger og talere fra JBU, Tistrup Boldklub, borgmester Kaj Nielsen, der

har været foreningens tidligere formand samt flere andre,

Der var en meget flot udstilling af gamle billeder og rekvisitter.

Alt var i HIF's farver - blå og hvid.

Der deltog godt 200 i receptionen og der var ydet pengegaver, bolde m.v. fra nær og

fiern.
Hele byen var smykket med flag. Kort og godt et vellykket arrangement.

INFORMATION FRA DAN - EL TONNESEN

Hovedtelefonnummeret med døgnvagt er det samme som hidtil (kan ses i Horneposten),

Alle medarbejderne er udstyret med mobiltelefon,

Ringes der til hovednummeret, få man bogholderiet, som kan viderestille opkaldet til

medarbejdernes mobiltelefon.

Der kan også ringes direkte til medarbejderne på mobiltelefonen.

Hvis det ønskes, kan der femsendes plastlamineret telefonliste, som kan opsæftes ved

tavler og anlæg.

Tonnesen Horne. Høivanoen 10. 6800 Varde. døgnvagt 75 26 01 66
Afdelingsleder Henry Harmsen 27 2209n
Montør Gunner P. Nielsen 27 220931
Montør Carsten Nørgaard 27 220933
Læding Karsten P, Sørensen 27 220934

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 11



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN.

Siden sidst.

JA, som alle nu nok snart ved så har Horne skole fået en ny

Mathiasen, som tiltrådte sit nye job pr. 1/4-03

I skrivende stund har bestyrelsen netop ansat en ny viceskoleinspektør, hun hedder
Jette Kragh og kommer fra en stilling som lærer på Brorsonskolen iVarde. Hun har des-
uden en solid administrativ erfaring fra bankverdenen.

Jette starter på skolen 1/&03, viglæder os meget til at arbejde sammen med hende.

Vi ønsker begge tillykke med jobbet.

Der arbejdes stadig med forberedelserne til skolens 100 års jubilæumsfest d. 20/9-03.
Vi mangler stadigvæk kontaktpersoner til mange årgange, så kom ud af busken og kon-
takt os i skolebestyrelsen.....!!!!!!

Endelig så er Myretuen påbegyndt sin ombygning, lige p.t. ser det ud til at tidsplanen

holder.

Der har været atroldt åbent hus uge, som har været jævnt godt besøgt hele ugen igen-

nem.

Emneugen blev aftoldt med stor deltagelse/engagement fa både personale og elever.

De store børn skulle vente i gården til læreren kom og hentede dem., og der blev sunget

morgensang. I skolekøkkenet blev der fremstillet gammeldags mad.

Griflerne og de små tavler blev atter fundet frem, diverse bogstaver på skråskrift blev

afirøvet og der var også mulighed for at skrive med blæk,

For de mere uheldige var der også nogle som stiftede bekendtskab med skammekrogen,

samt forklaringen om hvad et spanskrør er.

Der blev som afslutning på ugen uddelt en T-shirt med på skiiften Horne Skole 100 år -

2003 til alle på skolen.

På skolebestyrelsens vegne/Eva Vig Jessen & Henning Lindenberg

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636

@
skoleleder, og det er Kjeld

KR,,llNtMERGADri g . VARDE . Tr.F. 7 5 22 t4 t4
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BRUGERRADET

Så klargør vi petanque banen ved Hornelund, Mød op til en snak og instruktion

tirsdag den 6. maj kl. 14.00

Kaffe i dagcentret efterfølgende. 
Lene og Anna

HORNELUNDS VENNER

Søndag den 30. marts afholdtes generalforsamling i opholdsstuen på Hornelund. Elly

Jensen og Karen Thomsen var på valg, begge blev genvalgt. Foruden de genvalgte

sidder i bestyrelsen Birthe StrebøI, Børge Andersen og Kirsten Christensen, lngrid Kri-

stensen og Svend Østerberg genvalgtes som suppleanter. Formanden Elly Jensen om-

talte følgende arrangementer som Hornelunds Venner havde afrroldt i årets løb:

25.04.2002 Varmehvederiopholdsstuen.

21.08.2002 Vi havde planlagt udflugt til 'Karensminde Museumsgård', men måfte

aflyse pga. hedebølge, men gennemførte fællesspisning på Hornelund

om aftenen.

30.10.2002 Høstfest med underholdning af Viola

22.12.2002 Julehygge omkring kafiebordet før Vardegarden spillede udenfor.

22,01,2003 Nytårsfrokost.

25.02,2003 Underholdning ved Dorthe Lundgård

Tak til alle der har støttet os og tak for god modtagelse, når vi sælger medlemskort.

Med venlig hilsen Hornelunds Venner

,iloens
,ICeo

Et.aodt sfua at møaes

,/egr grlædet øi,q Al a€ so ,/er

ffi venrzsrÅilsez
--Z Krrs€eo Eanseø

zv' al 7526-00/9

Tagrenovering
Tømrer - snedker -5..

Ahlreparation ,,/\
,,åfl,?,l'Jå" r\
TS Tømrer &
Byggemontage
V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE : 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 40 17 42 80
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
Referat fra generalforsamling, den 31. marts 2003

Familie og Fritid, Horne aftoldt generalforsamling i Horne Skole den 31, marts.

Under formandens beretning blev der fortalt om de arrangementer, der havde været i

årets løb,

Vi havde holdt et par års pause med Juledemonstrationen, men nu var den med igen.

Det var en god aften, som Kirsten Hansen (Horne Kro) stod for. Aftenen sluttede med

bankospil, hvor de heldige vindere bl.a, kunne vinde en and,

Julekoncert med Mats Rudklint og kor i kirken, derefter var han omme på skolen, hvor

han sang, spillede og underholdt.

lgen i år var der fællesspisning, som mange børnefamilier er glade for. Det var Niels
Jensen, der stod for denne aften med hjælp af Torben Ellegaard og Jens Karlsen.

Modeopvisning af Friendtex tøj og sko/støvler ved Lone Hviid og Sussie Lindholm, Oks-
bøl - en rigtig god aften med Mamse som Toastmaster og lokale mannequiner, der gik,

som om de ikke bestilte andet.

De var flot sminket af Tina Jørgensen fa Lyne, og håret var sat af Lisbeth fra Saxofoni i

Horne.

Derefter var der mulighed for at prøve tøjet, og til sidst lodtrækning.

Afslutning og udstilling af vinterens aktiviteter på Horne Kro, med viser og fortællinger om

traditioner på Fanø.

Til sidst var der valg til bestyrelsen. Vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Maria

Hansen, håber, vi ser dig igen, og velkommen tilLouise Bertelsen og Marja Post.

Også velkommen til Katja Greve som suppleant. Revisor Lene Jensen Hansen modtog

og fik genvalg.

Familie og Fritid/Mona Clausen

Bestyrelsen har nu konstitueret sig således:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Annoncer

Aftenskoleleder

Aftenskoleregnskab

Suppleanter

Revisorer

Mona Clausen

Louise Bertelsen

Marja Post

lnge Marie Søndergård

Grete Ditlevsen

Dagmar Kristiansen

lna Knudsen

Tove Ellegaard og Katja T. Greve

Dorthe N. Beider og Lene Jensen Hansen
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GYMNASTTKOPVISNING DEN 22. MARTS 2003 
. 

.""*K:t

Endnu engang havde vi en rigtig god gymnastikopvisning som afslutning på vores gym-

nastiksæson. 6 lokale børnehold og et hold teenagerpiger fia Sigffhorstrup, Mejls-Orten-

Tinghøj og Home viste med stor glæde, hvad de har arbejdet med ivinterens løb.

Sædvanen tro havde vi også motionsdamerne og de spændstige mænd fta Tistrup med

til at vise voksengymnastikken.

Aftenens gæstehold var Juniortræningsholdet fa område 4.

Vi tror bestemt, at publikum og de lokale gymnaster nød de 70 unge menneskers sprud-

lende gymnastik.

Efterfølgende skulle der have været diskotek for børnene, men dewærre havde vi pro-

blemer med musikanlægget, så det lykkedes ikke. Vi beklager dybt.

Endnu engang tak for god opbakning tilvores afslutning.

iiHlinTiår sorte shorts, som de store drense (3.-5, kl,) havde lejet. Er de duk-

ket op hjemme hos nogen, vil vi gerne have dem, da vi ellers skal betale for et par nye.

Kan afleveres hos Bente Dinesen eller Lene Jensen' 
HGF/r-ene Jensen

TISTRUP SKYTTEFORENING

Tistrup Skytteforening holdt afslutning den 31. marts for sæsonen 20042003. Der var

uddeling af præmier fra 2. Hovedkreds Skydning, Helle Skydning og Vejen Skydning -
der var nok at dele ud af, formanden havde en travl aften og det er jo rart at se forenin-

gen har markeret sig. Til sidst var der uddeling af præmier fa vores egen afslutnings-

skydning og sæsonens pokalvinder, som blev Tommy Karlsen BK1, Pernille Hansen

BK2, Thomas Søndergaard BK2, Dennis Højgaard BK3, Michelle Mortensen BK3, Peter

Hjerrild BK4, Jim R. Nielsen, Jan Knud Erik Stephansen KL3, Bent Lauridsen V1, Arne

Christensen V2, Fiduspokalen gik til Herman Tøstesen.

Medaljer til luftgevær: Guld - Thomas Karlsen BKl, guld - Thomas Søndergaard BK2,

guld -Æne Christensen V2, sølv - Bent Lauridsen V2, bronze - Herman Tøstesen V2,

Pistol: Torben Hansen KL3, Jan Jensen KL4.

Medaljer luftpistol: Guld - Dennis Højgaard BK, guld - Maria R. Nielsen.

Bestyrelsen takker alle for en god sæson og kan oplyse at vi begynder igen mandag den

8. september. Også en tak for sponsorgaver fta Horne Andelskasse, Vestjysk Andel og

Sydbank.
Bestyrelsen
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I 1948 blev Karl Hindsig og Kdstian Hansen
sydjyske. badmintonmestre i double.

I forbindelse med efterlysningen i Horne-
posten om billeder til jubilæumsudstillingen,

har Eva Hansen afleveret dette flotte billede

af de to badmintonmestre. Desværre har vi

fået billedet så sent, at billedet og omtalen

heraf ikke er kommet med ijubilæumsskrif-
tet, hvor det retteligen hører hjemme.
Karl Hindsig fortæller til billedet, at mester-

skabsstævnet foregik i Badmintonhallen i

Esbjerg,

Badmintonspillerne spillede i gymnastiksa-

len i Horne Skole. Først var de til gymnastik

fra kl. 9-10, hvorefter de hængte badmin-

tonnettet op og fortsatte med badminton.

I 1942 blev Magnus Hansen sydjysk mester

i single.

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
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RYSTE.SAMMEN.TU R TIL ASSENBÆK
for miniput fodboldspillere fra Home og Tistrup ø@w
Vi mødtes ved Horne Hallen og så kørte vi tilAssenbæk, hvor vi mødtes med dem fra
Tistrup.

Så tog pigerne og drengene deres ting op i soverummene.

Vi legede rundt om søerne. Så kom Jeanette og Anja fra SYDBANK med sportstasker til

dem, der endnu ikke havde fået. Der blev taget billeder af os alle med taskerne, derefter
fortalte Anja os om, at hun også spiller fodbold på Vardes førslehold.

Vi legede og fik op i soverummet på loftet indtilvi spiste aftensmad klokken halv seks.
Efter aftensmaden blev vi delt op i seks blandede hold med en voksen på hver. Så skulle
vi ud til nogle poster og det tog lang tid, men det syntes vi var sjovt, Derefter gik vi hen til
bålet og fik kage. Senere på aftenen fik vi igen kage og så fik vi atvide, hvem der havde
vundet i postløbet (gang). Det gjorde Michaels hold, men præmierne (negerboller) syn-
tes jeg ikke om.

Nu var det tid til chips og slikposer, så gik vi op og hyggede med slik og snakkede til

klokken var mange.

Vi sov rigtig godGammen med Signe og Maries mor. Næste morgen skulle vi på løbetur
og da vi kom tilbage fik vi rundstykker til morgenmad. 8 piger ved et bord drak 4 liter

mælk.

Vi legede igen indtil vi skulle køre til Horne Stadion, hvor der var en mand fra JBU, Han

lærte os nogle fodboldlege. Så var vi klar til at tage hjem efter en rigtig god tur,

Miniput piger og drenge fodboldspillere får her ovenakt sportstasker af Jeanette
Krogh og Anja Hjorth fra Sydbanh Tistrup i forbindelse med deres ryste-sammen-
tur til Assenbæk. I alt deltog 18 piger og 23 drenge fra Horne og Tistrup.

20 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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SPONSORAFTALE MELLEM OSKAR OG HORNE.TISTRUP

SPEJDERNE

Vi har i Horne-Tistrup Gruppe for andet år haft en sponsoraftale med Oskars Auto. For
hver solgt liter benzin giver Oskar 5 øre.

Den 31. marts var ulve og deres ledere taget om til Oskar for at få overrakt sponsorstøt-

ten, Det blev til hele 8.200 kr., som vi hermed gerne vil sige MANGE TAK for.

Men ikke nok med sponsoraftalen - Oskar støtter også spejderne på andre måder, Lop-

perne har to trailere - en almindelig og en kanotrailer, som begge bliver repareret uden

beregning hos Oskar. Den ene trailer trængte dog til udskiftning så en ny blev købt til

nettopris hos Oskar, Det vil vi også gerne sige MANGE TAK for.

Sponsoraftalen fortsætter, så når du tanker benzin eller didsel støtter du spejderne i

Horne,

Spejderne/Kristen

Foto: John Thomsen

MELLEM OSKAR OG HORNE.TISTRUP
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SPEJDER FOR EN DAG

Alle fra børnehaveklasse til og med 3. klasse var mandag den 24. marts 2003 inviteret til

'Spejder for en dag', Arrangementet blev afuiklet i samarbejde med Myretuen, Ca. 40

børn mødtes kl. 14,00, hvor der blev startet på rigtig ulvemaner med råb og sang. Heref-

ter blev børnene delt i 7 hold og et postløb begyndte, Posterne skulle give et indblik i

spejderaktiviteter, Der var en kimsleg, hvor 20 ting skulle huskes efter at have set på

dem i kort tid, og det er faktisk ikke så svært, når man er mange til at hjælpe hinanden.

Med 3 rafrer og 3 stk. besnøringstov blev der pioneret og'kørf på stridsvogne.

Der var et løb, hvor poststedet blev beskrevet og derefter fundet. Der blev også lavet
omad' - popcorn over bå|. Hvis man har et'tomf stykke papir'og holder det over et stea-

rinlys, kan man være heldig, at der pludselig kommer noget til syne, hvis man da ikke

brænder papiret helt af. Når man ingen tændstikker eller lighter har, kan man så tænde

bål? Ja, med stål og flint, og det skal lige siges, at det ikke går hurtigere, når man slår sig

selv over fingrene! Hvis man af en eller anden årsag bliver dårlig og skal bæres, kan

man lave en båre af rundstokke og en jakke eller et tæppe,

Eftermiddagen sluttede med kage, saftevand og kaffe.

Spejderne/Kathrine

c€l

Dqsll o

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 8.00-1g.00
tirs og ons. 8.00-17.30
lørdag og søndag 8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44HORNE,
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HTH's damer i serie 3, der sikede sig oprykning til serie 2 og weekenden efter tog
til Skærbæk og blev kedsvindere.
Holdet består af: Øverst fra venstre: Bettina Anthonsen, Line Drue, Henriette An-
thonsen, Mette Rasmussen og Gitte Pallesen.

Nederst fra venstre: Anne Brynningsen, Bente Theilgaard, Nanna Seested, Helle

Spicker, Malene Madsen, Helle Nissen og Bodil Rud Sørensen.

Liggende: Træner Marianne Alnor. På billedet mangler Elsebeth Pedersen.

gtrtrEIEIGIIITO
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvei 16, Horne, 6800 Varde, lll. 75 26 0211, fa<. 75 26 03 96

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26 U I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontorlid Horne Andelskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Tordag kl. 17.00 - 19.00
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Fredag

Søndag

Søndag

27.04.2003

04.05.2003

11.05,2003

16.05,2003

18,05.2003

25,05.2003

lngen

kl. 10.00

kr.09,00

lngen

kl, 10.30

kl,09.00

Konfirmation

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

flf,7526-4055

ilt,7526-0042

KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Søndag den 4. maj2003 kl. 10.00

Jacob Christensen, Sdr. Mallevej9, Horne

Anders Guldager, Aspgårdvej 4A, Asp
Peter Gunnar Hjenild, Sdr. Mallevej35, Horne

Jesper Rud Jager, Porsevej 5, Horne

Kristian Nim Jensen, Ndr. Stavskærvej59, Horne

Jacob Uhre Mortensen, Aspgårdvej 24, Asp

Ole Pontoppidan , Ølgodvej&5, Bjerremose

Jonna Bendiksen, Ndr. Hindsigvej 24, Horne

Louise Christiansen, Ndr. HindsigvejT, Horne

Maibrit Christiansen, Ndr. Hindsigvej 7, Horne

Henriette Tandrup Hansen, Ringkøbingvej 232, Sækbæk

Maiken Henneberg, Fruerlundvej 13, Horne

Helle Møller Holm, Ø. Bounumvej6, Bounum

Alice lrene Højgaard, SnorupvejS, Snorup

Hanne Koldsø Jørgensen, Stadionvej 4, Horne

Liane Astrup Nielsen, Hornelund 11, Horne

Sarah Nielsen, Sdr. Bjalderupvej 10, Bjalderup

Louise lversen Seested, Gødwangvej 20, Bjalderup

Trine Kjærgaard Thomsen, Gl. LandevejTT, Stundsig

Telegrammer afleveres dagen før - lørdag den 3. maj - i Horne kirkes våbenhus i tids-
rummet kl. 10,00 - 11.30 og ahentes af konfirmandon samme dag itidsrummet kl.

11,30. - 12.00.

Kirkepersonalet påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer.
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april 26.04.2003

maj 04.05.2003

10.05.2003

14.05.2003

21.05.2003
juni 31.05.200$

09.06.2003

10.06.2003

17,06.2003

uge27 30.06.2003

04.07.2003
juli 05.07.2003

11.07.2003

aug. 16,08.2003

sept. 18.09.2003

20.09.2003

27,09.2003

dec. 06.12.2003

19.12.2003

21j22003
jan. 03.01.2004

17,01.2Q04

27.01.2004
febr. 13.02.2004

AKTIVITETSKALENDER

Horne ldrætsforening. Jubilæumsfest

Konfirmation i Horne Kirke

Torvedagsudvalget indsamler gammelt jern

Forårskoncert på Horne Skole

Familie & Fritid. Heldagstur

Sportsuge

Horne Jagtforening, Flugtskydning

Horne Jagtforening, Pokalskydning

Fodboldskole i Horne

Spejdernes sommerlejr

Torvedag

Regnbuen. Generalforsamling

Horne Skole. Jubilæumsfest

Høstfest i hallen

Horne Jagtforening. Fællesjagt

Juletræsfest

Juleoptog

Horne Jagtforening. Rævejagt

Horne Jagtforening. Rævejagt

Sogneforeningen, Generalforsamling

Horne Jagtforening. Generalforsamling

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

N o rd eo 2 l';;#;r,;;;;;-6
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tll. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAI'IT

-

ZETOR
Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

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

Trf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bilflf. 21226801120330163 tl

E.oB;taB r*rlaoaø4ate/,
JOHN BORG HAI'ISEX
HORflE . 6800 YARDE - TLF: 75 25 (tr 93effi

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1 395 el. 3025-1395

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

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, kædcr samt nye plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
cller cfter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kiftebakken 5, Home

TIt. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders l(Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udfØres
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