Aug. 2002

Det er i Jylland køerne bor.

Da gårdejer Thomas Hansen i Dejgård i sommer fyldte 30 år, blev besætningen
forøget med en ekstra ko, stillet op af naboer og venner ved indkørslen til gården
til glæde for både Thomas og forbipasserende. Der forlyder intet om koen har haft
indflydelse på mæl kekvoten.
PS I den nye Varde Storkommune i 1970 var der 3 andelsmejerier, heraf lå de 2 i

Horne Sogn. Hornelund Andelsmejeri og Aspgaard Andelsmejeri ophørte begge
1972.
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PROGRAM FOR TORVEDAGEN

IMT{E
htaatG_

LøRDAG DEN 17. AUGUST

K|.9.00

Kl.9.30

Fælles morgensang

Underholdnin g v/gademusikanterne
Lars Møller Trio

K1.9.00

Morgenkatfe

Kl.12.15
Torvedagen slutter

K|.9.00
Standene åbner
Hoppeslot og minicros-maskiner

s.

Kom og gør en god handel ved standene
Horne Jagtforening
Familie og Samfund

Anders Jensen
Horne Kro

Jens Ole
Horne 4H

Kurt Simonsen
Johanne Bonde Nielsen
Play Back
Karina Bundgaard

Loppemarked
Vera Høstrup
Erik Hessellund
Allis - Jeppe og Sanne

Dagli'Brugsen
Andelskassen
Tistrup-Bounum Smede- og Maskinforretning
Anne Marie Hansen
Keld Jochumsen
Horne ldrætsforening
Henrik - Stinne- Esther og Hans
Horne Haveforening
Bente Karlsen
Spejderne
Solveig Bruun
Charlotte - Camilla - Christian og
Susanne

Torvedagsnøglerne skal afprøves i tidsrummet kl. 9.00 - 12.15

2
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medlem af Horne Havekreds og vær med i lodtrækningen om:
1

x 1 års abonnement af Haven (værdi 380 kr.)ved tilmelding af nye medlemmer

Som medlem af haveselskabet modtager du 11 numre af HAVEN, som indeholder masser af læsestof, Fordelagtig medlemspris gives også bl'a' på konsulentbesøg, bøger,
haveprodukter, kurser, havebesøg og rejser'
Vi ses til Torvedagen/Horne Havekreds

OK DAGLI' BRUGSEN

- HORNE IF.

€

w

give r åd og
Torvedag: Horne lF. har på dagen opstillet en bod ved tanken for at
vejledning om OK - kort.

Oet er bl'levet oplyst fra OK - kontoret, at ikke alle benzinkort ved OK sponsoratets
begyndelse, er blevet flyttet til fordel for Horne lF.
Torvedagspræmier: Opret et nyt OK kontokort og deltag i lodtrækningen om flere

-

benzingavekort.

Horne lF.

ffi

'Hvlid's ltlod€stue'
Horndurd 81, Home,
6800Varø
752æ2U

Se

ToRVEpAGs-upsALG
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Kom og gør ar god

Alt E
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han&l
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Ab afialb party
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takbr uLJlighedcl.
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ABEN HVER SøNDAG

Dagli'Brugsen i Horne har ændret åbningstiderne.

Lørdag og søndag åhent kL.8.00

- 13.00

Kl. ca. 8.15 vil der være rundstykker i butikken, og vi håber på jeres
fulde opbakning, så det også bliver sjovt at handle i Brugsen om søndagen.

Der kan til enhver tid bestilles morgenbrød også til lørdag og søndag, - go'ide
hvis man skal bruge mange,
Andet godt fra bageren kan også bestilles i brugsen, (Eks. kagemand)

Bestilling skal afgives inden kl. 10.00 dagen før.
Vises på Torvedagen - Mange sommerhilsner
På bestyrelsens vegne - Anni Thomsen

HORNE LEGESTUE
Vi er startet i Legestue igen,

Legestuen er for børn mellem 3 og 6 år, og vi har åbent mandag, onsdag og torsdag
formiddag fra kl, 8.30 - 11.30,
Prisen er 24kr, pr, gang og der er mulighed for at tilmelde børn 1 - 2 eller 3 gange
ugentlig,
7 år er vi startet sammen med skole. Vi holder de samme ferie- og fridage som skolen.
Tilmelding tlf. 7526 0393,
Horne Legestue/Doris Christensen

SKJERN
+

TARM
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HORNE HAVEKREDS
Aftenturtil Lis og Jens Kirkegård Jensens have på Ringkøbingvej 143.
Torsdag den 29. august 2002 kl. 19.00.
Vi skal se en stor landbohave med mange forskellige planter, Tag kaffen med, som vi
nyder i haven. Vi mødes ved kirken kl, 19.00 og fylder bilerne op, Tag gerne børnene
med.

NYT FRA BRUGERRADET
Der er igen sangaftener på Hornelund. De starter onsdag den 4' september kl. 19,30
Der er gymnastik den 6. september kl. 10.00 ved Anna Uhre Schmidt'
petanquebanen er til fri afbenyttelse af pensionister og efterlønnere, lnteresserede kan
ringe til Anna Uhre Schmidt på tlf. 7526 0106, så vil hun være behjælpelig.
Efter generalforsamlingen i maj ser bestyrelsen således ud

Formand

Gunnar Andersen

Næstformand BørgeAndersen

Kasserer
Sekretær

Elly Jensen
Edith Rasmussen

Rådsmedlem BørgeMadsen
Suppleanter Grethe Sørensen og Lea Mortensen
Laurids Pagaar:d tog ikke mod genvalg. Vi siger tak til Laurids, som har været med

i

Brugerrådet siden det blev oprettet.
BrugerrådeUEdith Rasmussen

GRUNDWIGSAFTEN
Mandag den 23. sePtember 2002
Køng og efterskoSang, musik og fortælling ved højskoleforstandet Peter B. Pedersen,
kendt af mange i
være
vil
to
forstandere
De
bfoåander Stetfen B. Pådersen, Ladelund.
Horne - sæt derfor kryds i kalenderen allerede
Menighedsrådet

nu'
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IDRÆT OM DAGEN
I næste måned

starter vi igen idræt om dagen
Onsdag den 25. september 2002k1.9-11 i Horne Hallen

ldræt om dagen er for alle, der har lyst at dyrke idræt og samvær i dagtimerne. Kom og
vær med - det er sjovt at være mange,
Pris for at deltage er 15 kr. pr, gang og kaffen koster stadigvæk 10 kr,
Hilsen udvalget

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2

August:

Lørdag den 24.

September: Fredag den

3, besøg

-

Klubaften

6.

Fredag den 13,
Lørdag den 14.

Dyrskue

-

klargør:else til dyrskue kl.19-21

overnatning fra kl. 19

Dyrskue til kl, 16

NYT FRA TISTRUP.BOUMUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING
Pr, 30. juli er Bent Høstrup (tidligere Horne-Vittarp Maskinforretning) blevet ansat hos
Tishup-Bounum Smede- og Maskinforretning, derfor kan han fortsat betjene såvel gamle
som nye kunder i området.
Vi udfører alt indenfor landbrug, ws, smede- og havemaskiner,

Ilf .2248 2633 - Bent direkte
Tlf. 7526 0155

-

Døgnvagt

Med venlig hilsen

G

-W
ZETOR
6

SMEDE

*ni"#^iiannErNrNc

v/aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

148
Bounum
6870 øLGOD
Ølgodvej

Tlf. 75 26 01 55
Tlf. 75 29 93 33

Bit 40

28 33 93
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BADMTNTON 200212003

mw

Onsdage (start den 4, september):
Trænere: Sanne Knudsen og Bent Jochumsen
kl. 15.30 U7 Træner: ?
U17 - U19 kl. 16.30 -

U11

16,30
17.30

Fredage (start den 6. september):
Trænere: Annemette Jensen og ?
kl. 15,00 Træner: ?
kl, 16.30 -

U13
U15

16.30
18,00

Vi vil i år prøve at holde et forældremøde. Mødet holdes tirsdag den 17. september i
mødelokalet i hallen. Der vil denne aften bl.a. være tilmelding til turnering og vi vil også
prøve at finde holdledere til de forskellige turneringshold, Nærmere oplysninger 1. træningsdag.

Mandag den 2. september fra kl. 19.30 kan der reserveres baner for motionister.
Haltider i

år:

Baneleje:

Onsdage kl, 19.00 - 20.30
Fredage kl. 18.00 - ?
Maks. 1.200 kr. Pr, bane
BadmintonudvalgeUAnnemette

PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 10, september: Besøg i Brunkulslejer

HORNELUNDS VENNER
Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand

Elly Jensen

Næstformand BirtheStrebøl

Kasserer
Sekretær

lndkøb

BørgeAndersen
Karen Thomsen
Kirsten Christensen

Suppleanter lngrid Kristensen
Svend Åge Østerberg
På bestyrelsens vegne

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER

-

Karen Thomsen

OS
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Træningstider
Håndbold
Horne-Tistruo-Hodde
Hold/årgang

Iræningtidspunkt

Sted

Micro/Minimini

Tirsdage

Tistrup

n4&2002

Tistrup

224&2002

Horne

n4&2002

Horne

204&2002

Tlstrup

22-08-2002

lorne

204&200i
06,08.200i

iårg, 94 og yngre)

15,30-16.30

Vlinipiger/drenge

Torsdage

lårg.92/93)

15.00-16.00

3måpiger

Onsdage

lårq,90/91)

17.30-19.00

Smådrenge

Tirsdage

(årg.90Æ1)

16.00-17.30

Piger

Torsdage

(års.88/89)

16.00-17,30

Drenge

Tirsdage

(årg.8&89)

17.30-19.00

Dame junior

Tirsdage -17.45-19.00

Zlgod

{år0.86/87)

Torsdase - 18.4$20.00

\nsager

Herre Junior

Tirsdage - 19.00-20,30

lorne

(års. 86/87)

Torsdaoe - 17.30-18.45

\nsager

)ame ynglinge

Tirsdage - 19,00-20.15

Zlgod

[års.84/85)

Torsdage 17.30-19,00

listrup

Herre ynglinge

Tirsdage - 19.00-20,30

{orne

(årg, ela/85)

Torsdage - 17.30-18.45

\nsager

)amer Jyllandsserie

Tirsdage - Torsdage

Horne/Tistrup

lamer Serie

1

Stert

06.08,2002

æ.07.2002

06.08.200i

01-0&2002

20.æ-22.00

)amer Seire 3

Torsdaoe

)ldgirls DGI

19.00-20,30

Jerrer Serie 2

Kontakperson

Kt. 19,00

listrup

1$0&2002

Keld Lykke

7129-12-21

Junior og ynglinge spiller i holdfællesskabet TEAM N0RD

STøT VORE ANNONCøBER - DE STøTTER OS
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folaspil. Neopren holder knæet uarmt. Den
specielle kevlar forstærU"A" pude sikrer optirnal stødabsorbering.

i1

Kevlarpuden er utrolig
slidstærk og sikrer endvidere rnod,,brandskader"
ved fald og glidninger

Fås i str. S-XXL
Testet af Team Danmark

på gulver.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft rrl spor:t

Skansen 2 . 6800 Vardc . Tlf.7522OO 25
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UNDERSøGELSE VEDRøRENDE EN FLEKSIBEL BøRNEHAVE
Nogle forældre har forespurgt bestyrelsen omkring muligheden for modul betaling/deltidsplads i Regnbuen. Vi prøver derfor med en forespørgsel blandt forældre for at
se om behovet er tilstede, (Forældre til børn i Regnbuen er blevet spurgt),
Der skal være en rimelig stor interesse, for at bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Vi har i bestyrelsen valgt 3 modeller for deltidsplads med følgende kriterier:
1,
kl.7-12eller kl, 8-13
2.
Kl.12-17

Formiddagsplads

Eftermiddagsplads

3.

2 eller 3 faste ugentlige fridage

En 'klippekort' model, hvor man selv frit kan bestemme pasningstiden indenfor err tidsramme, er ikke muligt, da personalet ikke kan planlægge herefter.
Hvis man vælger en deltidsplads fravælger man aktiviteter uden for ens pladstidspunkt,
evt. fødselsdage, svømmehal, skovlejr, udflugter,
Denne ordning kræver selvfølgelig disciplin.
En deltidsplads skal søges med 1 måneds varsel og kan kun ændres eller opsiges med
1 måneds varsel (gældende fra udgangen af en måned),
Betalingen for en halvtidsplads er mere end halv pris.
Takster for 2002 (fastlagt af kommunen):

Heltidsplads: 1.370 kr./mdr,
Halvtidsplads: 820 kr,/mdr.
En evt, indførelse af deltidsplads kan ikke indføres fra dag til dag, da vi skal ansøge
kornmunen og det skal indføres i vores kontraktstyring.

Hvis I er interesseret så giv besked om hvilken model I kunne bruge, også hvis der er
kommende børn til Regnbuen,
Besked senest den 1. oktobe

r

2[[Z,skrffiligt eller pr, telefon

til

Hanne Hjørngaard, Ndr, Hindsigvej30, Horne, tlf, 7526 0148,

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

1O
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Tistrup
SKYTTEFORENING
25

Ån
I
Hodde-Tistrup-HalIen

Skydningo en rigtig Familiesport
11

Vi vil gerne give dig nogle oplysninger om os som
idrætsforening og om vores aktiviteter

Lidt historie
Tistrup Skytteforening er oprettet i 1830 og er derved den ældste
idrætsforening i Tistrup, oprettet af den daværende præst Jens
Sctrjørring, som havde været officer under krigen 1864.
Det startede i det gamle forsamlingshus, der dengang lå på Uhrevej.
De skød tværs over Uhrevej op mod Råbjerg, men efter å år mente
man, det blev for farligt for trafikken, der kom for mange cykler på
Uhrevej.
Så blev det flyttet til Letbæk, hvor der blev lavet 50 og 200 m baner.
Dette anlæg blev benyttet frem til1975, hvor Letbæk Mølle blev
solgt til K.F.U.M. i Esbjerg, så måtte man lukke banerne i Letbæk.
I 1977 blev Hallen udvidet og her blev der etableret 15 m baner i
kælderen under mødelokalet. Den femte november 1977 blev de nye
baner indviet.
Efter de mange års slid er banerne blevet gennemrenoveret de
par åq så vi i dag har et hypermoderne anlæg

Medlemmer
Vi er ca. 60 medlemmer. Skydning er en idræt for folk i alle aldre,
det bekræftes ved at vores yngste medlem er 6 år og de ældste er
før T930 og pænt fordelt mellem begge køn

Altså en udpræget familiesport.

Tilhørsforhold
Som alle andre idrætsforeninger er vi organiseret på landsplan.
Ved vort medlemskab af Ribe Amts Slgrtteforening er vi tilsluttet
De Danske Skytteforeninger, dermed er vi i tæt samarbejde med
D.G.I. og det betyder at skydeidrætten kan udøves på alle plan
lige fra hyggeskydning til topidræt.

12

Nu starter gymnastikken

i Horne.

Horne Gymnastikforening
13

lq)

sÆsoN 2002t2003

så er vi igen så langt henne på sommeren, at det er tid til at tænke på gymnastik,
Det har som altid været et lille puslespil, at få træningstider, leder m,m. tir at gå op, men
vi forsøger efter bedste evne at undgå, at tiderne falder sammen med andre aktiviteter.
Træningstiderne er også valgt udfra, at vi prioriterer højt, at der er en voksen leder på
hvert hold,
Alle vore ledere er klar til at møde jer, når sæsonen starter i uge 38 (16. - 20/g).
Kontingentet indeholder også i år udgiften til dragtleje/T-shirt, da det er lettere for både
gymnaster og ledere,
Deltager man på mere end et hold er det efterfølgende hold til halv kontingent,
som noget nyt vil reenagerpiger blive i samarbejde med sig/Thorstrup og Mejls-ortenTinghøj. Træningsstedet bliver Horne.

vi

ttt

f"t

til
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t*ton

i

gytntttikt'ltn'

L.n, J.nr.n,

flf, 7526-0005

BESTYRELSEN
Formand

Kurser/redskaber

Lene Jensen
Ninna GejlPedersen
LissiOettinger

Dragter
Sekretær

Bente Dinesen
Margit Hansen

Kasserer

flf.7526-0005
ilf.7526-0605
flf.7526-0498
flf.7526-0503
flf,7526-0490

Arran gementskalen der for sæson 200212003
30t10-2002

12t11-2002
12t11-2002
æt11-2002
141-2003
2t3-2003
15-16/3-2003

22t3-2003

Fælles træning for alle M/K hold iområde 4 i SigÆhostrup Skole og
Kulturcenter kl. 19.30 -22.00, Pris 60 kr:. inkl. kaffe.
Generalforsamling - se Horne Posten
Airtrackdag i hallen, Besked om dag/tidspunkt på de enkelte hold,
Børnedag i Område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter, OksbøI.
kl, 10-15. Pris kr. 40. Tilmelding på det enkelte hold.
Amtets motionsudvalg arrangerer motionstur til Ladelund Efterskole,
lnvitation med nærmere oplysninger kommer tilforeningen senere,
Faneinstruktion kl. 10 - 13 i Lerpøthallen, Varde.
Forårsopvisning i Område 4 i Lerpøthallen i Varde,
Lokalopvisning i Horne Hallen.

r

lqt
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Forældre/barn - skolen
Tirsdag kl, 17.00 - 18.00
Første gang 17. september
Kontingent 250 kr. inkl. T-shlrt

Hejsmå gymnaster!

Dorthe Bejder
7526-0995

Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre

Anita Hansen
7526-A092

og børn, Vi skal rime, remse, lave sanglege og
even$rrejser med fantasi. Vi skal både lære at
bruge små og store gymnastikredskaber og
selvfølgelig hygge os. Vi er klar til en ny sæson
og glæder os til at se ny og 'gamle", store og
små gymnaster,

*

Lopperne, 4-5 år - skolen
Onsdag kl. 17.00 - 18.00
Første gang 18. september
Kontingent 200 kr. inkl. T-shirt

'

ffi

W

Jette Poulsen
7526-0356

Er du en loppe
og kan du hoppe,
så er det tid til at stoppe . , . . . . .. op
og kom til gymnastik,
så bliver du frisk og kvik,

W

Med kløende hilsner
Conni, Dennis, Jette og Marinus

ConniPoulsen

l.l

r

Marinus Poulsen
7526-0356

#
iiiffiffiffi

Dennis Pedersen

15

De sprælske piger

Bhkl.

-

-

skolen

2. kt.

Tirsdag kl. 18.00 - 19.00
Første gang 17. september
Kontingent: 225 kr. inkl. dragtleje
Så er vi klar med ny inspiration til nogle
sjove timer med fart over feltet,
Mød op og vær med til at lege, løbe og
hygge,

Lene

Kristensen

7526-0612

Lene Vig Nielsen
7526-0408

Velmødt!
Lene V,, Sandie, Sjanni og Lene K.

Sandie Eis

7526-0413

Banana Boys
Bhkl. - 2. kl. drenge
Torsdag kl. 18.00 - 19.30
Første gang 19. september
Kontingent: 200 kr. inkl. T-shirt

'T:rtW'

Er du frisk og tændt på springgymnastik

Marinus Poulsen
7526-0356

og en masse sjov og ballade, så er vi klar

"w"

Christian S. Hansen

7526-0005

til at stå for underholdningen.

Håber at vi ses!!!
springhilsener fra lederne,

Brian

Bendiksen

75-2626-0909

lrtl
16

Jacob Pontoppidan

7526-0449

Fa m

ilie og Fritid, Horne

ur

ff

Program 2002 - 2003
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
PROGRAM 2002.2003
Så er programmet klar for sæsonen 2A02 - 2003,

Her kan du se, hvad vi kan tilbyde lokalt.

Vi annoncerer løbende arrangementerne her i bladet, men hold også øje med opslag

i

Horne Brugs, Horne Hallen og Ugeavisen m.m.

Har du lyst til at blive medlem, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem ved et af vore
arrangementer,

Kontingentet er 100 kr,, som gælder for hele husstanden, og som medlem støtter du
både foreningen og vores aftenskole.
Familie og Fritid, Horne har tilformål og opgave:

- at samle befolkningen i lokalområdet på fuærs af aldersgrupperne, uforpligtende over
en middag eller en kop kaffe til oplysningsaftener med et emne på programmet,
- at levere et godt og alsidigt program,
- at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter,
- at samarbejde med andre foreninger i lokalområdet,

Bestyrelsen for
Familie og Fritid, Horne

Formand
Mona Clausen
Næstformand lnge Marie Søndergaard
Kasserer
Maria Hansen
Annoncer
Grete Ditlevsen
Aftenskoleleder Dagmar Kristiansen
Aftenskoleregnskab lna Knudsen
Suppleanter Louise Bertelsen
Tove Ellegård
Revisorer
Lene Jensen Hansen
Dorthe N. Beider

18

Tlf, 75 260400
Tlf. 75 260479
Tlf, 75 260809
Tlf, 75 260299
Tlf, 75 260385

ogFriffo

'*o
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Callenetics
v/lnger Marie Nielsen, Ølgod

Tirsdag den 17. september 2002 kt. 19.00

-

20.30 i Horne Skoles gymnastiksal

jul
1 2 gange før jul og 1 2 gange efter
Der starter kun

t

hold.

Drømmer du om fastere bagdel, stærkere ryg, flottere holdning, fladere mave, pænere
overarme, strammere bækkenbund og måske fæne gener i forbindelse med bækkenbundsløsning? Så er callenetics noget for dig,
Callenetics er en motionsform, der henvender sig til alle aldersgrupper'
48 timer - 330 kr. før jul og 330 kr. efter jul.

Patchwork
v/Birgit Andersen, Tinghøj

Onsdag den 18. september2002 k|.19.00- 21.45på Horne Skole
Herefter hver anden uge.
Kurset er både for begynder og øvede. Patchwork er det vi før i tiden kaldte kludeklip,
når vi brugte stofrester til tæpper og puder m.m, I de sidste år har: vi lært nye teknikker til
kludeklip fra England og USA, Samtidig har vi overtaget det engelske ord for kludeklip

-

patchwork,
Deltagerne lærer forskellige teknikker i hånd- og maskinsyning - alt efter ønske,
Patchwork er en spændende udfordring i håndarbejde - kom og vær kreativ med andre.
Medbring alm. sygrej,
30 timer

-

42Qkr,
19

Madlavning for mænd
v/Jens Chr, Frøsig,

Onsdag den 18. september 2002 kl. 19.00-21.45 på Horne Skole
Kurset henvender sig til både begynder og øvede. Jens chr, Frøsig vil på inspirerende
vis lære deltagerne, hvordan de kan mere end at spise maden og gå i vejen i køkkenet,
Kom og deltag i socialt samvær og lær at lave mad.
30 timer

-

420kr.

Dukker, trolde, nisser m.m.
Dukker i træmodelermasse v/Manny Olesen, Brande

Fredag den 20. september kl. 16.30 -22.00 og lørdag den 21. september k!.9.00
16.00 på Horne Skole

-

Øvrige datoer: Fredag den 4. oktober kl, 16.30 -22.00 og lørdag den 5. oktober kl. 9.00
16,00

-

Træmodellermasse er et dejligt materiale at arbejde med fordi man kan få alle detaljer
med, såsom rynker, tænder og tunge så dukken bliver utrolig udtryksfuld og levende at
se på.

Derefter skal det kun lufttørres, slibes, males og lakeres, Derefter skal dukken klædes
på.

Kurset foregår over 2 weekender, så der er mulighed for at arbejde hjemme ind i mellem.
Materialer kan købes, Prisen for en dukke er 100 kr. og opefter. På kurset kan du måske
nå at lave 2 dukker,
30 timer

-42Akr,

Pileflet
v/Elsebeth Øberg, Lønne

Fredag den 20. september kl. 18.00 -21.45,1ørdag den 21. september kl.9.0016.00 og søndag den 22. september k|.9.00 - 16.00 på Horne Skole
Medbring rosensaks, skarp kniv og en marksten på ca. 2 kg. Der må påregnes ca, 150
kr, til materialeudgifter til ca. 2 kurve. Kurset er både for mænd og kvinder,

Tilmelding til kurset senest 30. august af hensyn tll pil.
20 timer

20

-

280 kr,

Blomsterbinding
v/Jytte Skov-Pedersen, Engdraget

7

, Ølgod

Tirsdag den 1. oktober 2002 kl. 19.00-21.45 hos Jytte Skov-Pedersen
Øvrige datoer aftales nærmere med Jytte Skov-Pedersen
Maks. 12 personer
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste
18 timer

-

250 kr.

Litteratur
v/cand,mag, i dansk, Ellen Mandsted Hjor:t,

Tirsdag den 1. oktober 2002 kl. 19.00

-

21.45på Horne Skole

Øvrige datoer: 5111, 3112, 7 11, 412, 413.
Litteraturkredsen mødes og snakker om en bog, vi har læst, Tilrettelægges sammen
med deltagerne.
18 timer

-

250 kr.

Madlavning for landboun gdom
v/Bettina Mortensen,

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 -21.45 på Horne Skole
Øv rige datoer: 231 10, 61 1 1, 20 I 1 1, 41 12, Bl 1, 221 1, 512, 19 12, 513.
Kom og lav mad sammen med andre og få en god aften med socialt samvær.
30 timer

-

420kr.

Knipling
v/lnge Poulsen, Arre
Torsdag den 9. januar 2003 kl. 14.00
Derefter hver uge.

-

16.45 på Horne Skole

Kurset er for begyndere og øvede, Et gammelt håndværk med lang tradition bag sig.
Kom og få inspiration både med gamle og nye mønstre, Pinde, garn og mønstre kan
købes,
30 timer

-420kr.
Alle kan deltage ikurserne
Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i god tid
Husk deltagerbetaling første aften
Bemærk de uændrede priser

Tilmelding til Dagmar Kristiansen, flf. 7526-0385

@
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FOREDRAGSRÆKKE
Vores oplevelse af socialarbejde i Jakobshavn, Grønland
v/Knud Ejner Jessen
Mandag den 7. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole
Knud Ejnar Jessen var med til at starte det Socialpædagogiske Seminarium i Jakobshavn, Det er erfaringer herfra og kontakter til de sociale institutioner, han vilfortælle om.

lfredens tjeneste
v/Henrik Madsen
Mandag den 21. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole
Henrik Madsen (Lervad) vil fortælle om sine oplevelser i Eritrea og Afghanistan, Han er
for tiden i tjeneste på Skive Kaserne.

Søren Kierkegaards liv og opvækst
v/chefredaktør Mette Bock, Jydske Vestkysten
Mandag den 28. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole

Danmarks mindste sogn (Horsens tugthus)
v/Niels Ole Freder:iksen, Sdr. Felding Højskole

Mandag den 4. november 2002 kl. 19.30 i Bounum Skole

Alle foredragene på nær et (4. november) for:egår i Horne Skole
Medbring kaffe og brød
Alle er velkomne til at deltage I et eller flere foredrag
Pris prr. foredrag 40 kr.
Tilmelding til Dagmar Kristiansen, flf. 7526 0385
22
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Juledemonstration
Onsdag den 20. november

AdventsmødelJ

u

leko

n

cert

Tirsdag den 3, december i samarbejde med Menighedsrådel

2003

Mad for hele familien
ljanuar måned

Modeopvisning
I

februar måned med "Hviid.s Modestue'

Afslutning og udstillin g
Tirsdag den 'tr8. marts

Generalforsamling
Mandag den 31, marts
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El-installalioner
Hvrdevareservice
EDB- og data-installationer

lndustri.installationer
Tele/alarmanlæg

Afd afolesen & Jensen

Autoriserei El-instolloiør, Horne. Tlf. 7526-0166
Ring til

.

Råt;*itlå

.

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'
Pedersen & Nielsen
--

H.i*ilo

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk

Tlt.7526-0430

-

TIf .7526 0467

75260520

Stadionvej 3, Horne
Tlf.75260214
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Mobilrlf. 27127072

$ner Strømgård Hvid

Tomrenn,:

Vr. Iljerremosevej 27, ftrorne

Ing,:

I

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
BerteT SØrensen - TIf. 75 24 72 33
24

-

2368 8955

Tørnrerforretning

Vi lilbydcr all lige fra alm. scrvicc,
n1'byggcri, induslri, landbrug
til hvidevarcr m.m.
Døgnvagt pe {f. 7526-0A70

a

[

Eorrre

Strømgårds
Et - Service

3n

ag

Bitflf. 2368 8950

@

Knud LunilHattsen, 75260214
Morten Henneberg,752603I6

Horne Bad Boys - skolen
- 5. kl. drenge
Onsdage kl.???
Første gang 18. september
3.

Kontingent:200 kr. inkl. T-shirt
:

Nu nærmer tiden sig, hvor en ny gymnastiksæson med masser af knaldhårde armbøjninger, meterhøje trampolinspring og masser
pjat starter,
Så går du i 3,, 4. eller 5. klasse, vil 'Horne

bad boys" lige være noget for dig!

Søren Pontop pidan & ?????

7526-0449
Vi arbejder i skrivende stund på at finde
en leder mere og sender meddelelse
om tidspunkt ud via skolen.

Mademoiselles
3. - 5. kl. piger
Torsdag kl. 17.00 - 18.00
Første gang 19. september

Kontingent 225kr. inkl. dragtleje
Hej alle friske og frejdige piger er I klar til en ny sjov og spændende sæson?
Vi skal lave en masse gymnastik tilvi bader
i sved :O) Vi vil springe, lege, danse, synge
og lave rytmisk gymnastik, Er du en frisk pige
der går i 3., 4. eller 5. klasse og er det noget
for dig, eller er du i tvivl, så mød op torsdag
den 19, september fra kl, 17.00 - 18.00!
Vi glæder os til at se dig,

Mie Mogensen

Louise Haaning

7526-0478

7526-0441

l,l

r

25

Teenager piger
6. kl.

-

-

skolen

17 år

onsdag kl. 19.00 - 20.00
Første gang 18. september
Kontingent: 250 kr. inkl. dragtleje
rer:ri:::i::iæ

Hej Teenagepigerl
Så er vi klar til en ny sæson i gymnastiksalen. Vi glæder os til at byde på frisk og
udfordrende rytmisk gymnastik.

Viglæder os til nogle hyggelig timer
gymnastiksalen,

Lene Jensen

Mie Mogensen

7526-0478

i

rffi'

Gymnaerobic - skolen
Mandag k|.19.30 -21.00
Første gang 16. september

Kontingent:250 kr.

,w

,

Vi glæder os til at se alle, der lyst til en
god gang motion, der giver sved på
panden. Vivil køre en masse øvelser for

Tina Hedegaard
7526-0107

ryg, mavs, arme, lår og baller samt
afspænding, Vi er he ledere, som på skift
vil præsentere jer for lidt af hvert. Alle kan
deltage - tykke, tynde, høje, lave,
begyndere, øvede, m/k'ere osv,
Tag naboen, veninden, søster eller bror med.

Anette Plauborg Schmidt
7526-0150

Unge piger 9. kl. - 30 år
Tistrup Minihal
Tirsdag k\.21-22
Første gang 17. september

Marianne Pedersen &
Sandra Bom

Springmix - 3. kl. - 15 år
Tistrup minihal
Onsdag kl. 18.30 - 20.00
Første gang 18. september

Carsten Rud Sørensen
Søren Winther Andersen
Nanna Bom

lr't
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Lene Jensen

7526-0005

Motionsdamer uden opvisning

-

skolen

Mandag kl. 18.30 - 19.30
Første gang 30. september
Kontingent:200 kr.

Kirsten Plauborg
Else Marie Madsen
lngrid Kristensen
Karin Heiselberg
Anita Hansen

Nu skal det være!

7526-0046

7526-0412
7526-0065
7526-0407

7526-0092

Kom og få forbedret din kondition, få
mere energi og føl dig bedre tilpas,
Alle er velkomne, både nybegyndere og
øvede.
Vi glæder os til at se jer,

Motion uden alder - Hallens mødelokale
Tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Første gang

Kontingent: 150 kr.
Jeg glæder mig til at komme i gang
med nye og kendte ansigter, Stille og roligt
skalvi bruge de muskler og led vi glemmer
lidt i hverdagen, Små "skavanker og handicaps"
ingen hindring for at deltage, vi har altid en stol
i nærheden til at sidde eller støtte os til.
Kom og deltag med godt humør.
Vi holder efterårsferie/vinterferie som de øvrige
hold under HGF.

Velmødt!
Hilsen årgang 37

-

lngeborg Haahr
7526-0138

lngeborg Haahr

Motionsdamer med og uden opvisning
Tistrup Minihal
Torsdag kl. 19.00 - 20.30
Første gang 19. september

Motionsmænd med opvisning
Tistrup Mlnihal.
Torsdag kl. 20.30 - 21.30
Første gang 19. september

lda Møller

-

l.l

Niels Kristian Nielsen
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TIDSPLAN FOR GYMNASTIKKEN 2002/2003
Hold

Mandag

Forældre/barn

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17,00-18,00

Lopperne

17.00-18.00

Små piger

18,00-19.00

Små drenge

18.00-19.30

Store piger

17.00-18.00

Store drenge

?????

Teenager piger

19.00-20.00

Damer u/opvisning

18.30-19,30

Gymnaerobic

19,30-21,00

Motionshold u/alder

10,00-11.00
19,00-20,30

Motionsdamer
m/opvisning - Tistrup
Unge piger

-

Tistrup

21.00-22.00
20,30-21,30

Motionsmænd
m/opvisning

-

Tistrup

Springmix - Tistrup
3, kl, - 15 år

18,30-20,00

Alle hold træner i Horne Skoles gymnastiksal undtagen motionshold u/alder,
der er i Horne Hallens mødelokale,
De fire Tistrup hold træner i den nye minihal,

(rt)
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Faciliteter
vor adresse Lærkevej 23 råder vi over 14 baner, hvor der kan
skydes med både luft- og salongevær,luft- og salonpistol.
Vi har et dejligt opholdslokale, hvor man kan hygge sig med en kop
kaffe og der kan købes sodavand, øl,brød og slik i hallens cafeteria.

På

Aktiviteter
Fra september til april skyder vi på vores indendørs 15 m anlæg. Om
sommeren skyder vi på Helle Skytteforenings 50 m baner hver
tirsdag aften, hvor vi også har meget fine forhold

Stævner
Hele året rundt aftroldes der stævner og turneringer og det både lokalt
og på amts- og landsplan, og da alle skytter er opdelt i klasser efter
alder, køn og dygtighed, er der plads til os alle. Hvornår og hvor alt
dette foregilr, følger du let med i ved at se på, hvad der sættes op på
opslagstavlen, eller ved at snakke med ledere og kammerater
Bladet 'SI(YTTEN'
Når du har været med til stævner eller i en turnering, vil du modtage
bladet SKYTTEN, der udkommer ca. 12 gange årligt.
Dette blad er De Danske Slqrtteforeningers ofiicielle organ og
herigennem kan du følge med i, hvad der rører sig i skydeidrætten.

Åbningstider.
Vi har i vinterhalvåret åben på vores 15 m baner mandag og torsdag
fra kl. 19.00 til 21.30, og om sommeren har vi åben på 50 m banerne
i Helle fra kl. 19.00 til 21.00. Har du lyst til at være med, så kom bare
i åbningstiden, du behøver ikke at investere i noget, Tistrup
Skytteforening har alt hvad du har brug for. Og dog, får du lyst til at
prøve, så tag lidt smil og godt humør med, det gavner både dig selv
og skytteforeningen

Vi

sees

29

Sæsonstart mandag den 2-9 -2002
Priser pr. 1. september 2002

Kontingent for vinterhalvåret

junior
kr.

Børn og
Øvrige 175

100 kr.
175 kr.

Skydningerne
En serie for luft og salongevær

Børn
Voksne
Pistol

14 kr.
17 fu.

22kr.

Våben
Det er ikke nødvendigt, at anskaffe eget våben, da vi råder over
moderne rifler og pistoler, som du må benytte.

Vi er dig behjælpelig med flere oplysninger, så du skal bare møde
op i Tistrup Skytteforening. Du kan også læse mere på vores
hjemmeside på adr. WWW.tistrup. dk/skytte/

Med venlig hilsen
Tistrup Skytteforening
Hodde-Tistrup Hallen
Lærkeve123
6862 Tistrup
Formand Kurt Olsen
Stadionvej 16 B, Horne Tlf" 7526 0380
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
Endnu et par nye hoveder dukker op på skolen efter endt sommerferie, Kjeld Mathiasen
er fra 1, august ansat som konstitueret viceskoleinspektør, Kjeld kommer fra en stilling
ved Billum skole, hvor han har fungeret som lærer og konstitueret skoleinspektør.
Bente Fisker vender tilbage i en flexordning på skolen efter en længere sygdomsperiode.
Skolen måtte tage afsked med en trofast lærer gennem mange år, da lnga Hjortkær
døde efter lang tids sygdom. Til at læse de manglende timer er ansat en vikar.

ldrætsdagen lige før ferien blev noget anderledes i år, da skolen ikke dystede mod Mejls
Friskole, Skolen var inddelt i ke grupper, som lavede mange forskellige ting. Hver gruppe var inddelt i flere hold, som dystede mod hinanden. De mindste klasser var på et
postløb, hvor de samlede materialer til at afslutte med at lave kage til alle, Den mellemste
gruppe cyklede til Tistrup, hvor de løb et orienteringsløb og samlede bogstaver, som
skulle danne et ord. Dernæst var der kanosejlads rundt på Trine og Jes' sø, TAK til

spejderne for lån af kanoer m.m. Der skulle også bygges bro og sejles med avisbåde.
De ældste klasser var på et længere stjernecykelløb (ca. 30 km). Der blev kæmpet alle
vegne og mon ikke alle syntes, det var helt sjovt at prøve en helt anden form for idrætsdag??

Skolebestyrelsen har nedsat et lille udvalg, som skal finde ud af, hvordan skolens 100
års jubilæum skal fejres.
Når dette læses er endnu et skoleår begyndt med færre elever, da 26 elever har forladt
skolen og "kun" 15 elever er startet i den nye børnehaveklasse (ca. 'l 55 elever)
På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

SMILET
Husk allid at: Et srnil koster intet,
giver meget.

men

Alligevel kan det ikke
købes, tippes, lånes eller stjæles,
for det har kun værdi,
når del gives.
Nogle er for trætte til at give dig et smil
* giv dem et!
For der er ingen, der trænger mere til
et smil, end den, der ikke længere har
et srnil at give andre.

det,
det.
Det kræver blot et øjeblik,
men mindet om det lever for bestandigt.
Ingen er så rig eller mæglig,
at han kan undvære det,
og ingen er så fattig,
Det gør den rig, som modtager
uden at gørc den fattig, som giver

at han ikke bliver rig ved det;

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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HVAD ER KUNST?

NH
Nffi

Det er der som bekendt mange bud på. Nemmest er
det måske at sige: "Kunst er i hvert fald ikke noget,
jeg har forstand på, så jeg må hellere holde mig i god
afstand.' Men hvem har forstand på kunst? Man kan
selvfølgelig ha' en viden om forskellige kunstarter og

deres historie, Man kan vide noget om de håndværksmæssige og tekniske muligheder og stadier i
tilblivelsen af kunstværket, Men det betyder jo ikke,

at man er blevet bedre til at forstå, hvad kunstneren
har villet fortælle netop mig, Måske får jeg en oplevelse af kunsfuærket - måske gør jeg ikke.
af det, jeg ikke får eller omvendt. Vi er jo så foren
oplevelse
får
min
sidemand
Måske
skellige, vi mennesker. Og så kan man bagefter spørge: 'Hvad er godt og hvad er

-

skidt?" Der er ikke noget endegyldigt svar,

Skulpturudstillingen
Min gode mand inviterede mig på rundvisning i Skulpturudstillingen 2A02i Ølgod søndag
den 14. juli. Billedhugger V, Voldmester fra Ulfborg viste os gennem byen. Han er medlem af Dansk Billedhuggersamfund og autodidakt, altså selvlært, og det er da heldigvis
ikke altid, en lang uddannelse på kunstakademiet giver den bedste kunstner,
Vi startede i Kuriurhuset og fik en god forklaring om ide og arbejde. Voldmester mente
nok om sig selv, at han var bedst til at forklare de håndværksmæssige, og det var meget
spændende at høre om de forskellige, svære processer i støbningen af en bronzefigur,
selvom det mest var granitten, han selv arbejdede med og i.
Et par fine, stramme marmorfigurer af Kent Holm inde i Kulturhuset, som man slet ikke
kunne lade være at føle på var en modsætning til den overraskende skulptur uden for
Rådhuset. Et armtykt tov tøjret til en granitsten står:3 m lodret op i luften, hvor det ender

i

en kæmpeknude omkring et stort granitstykke, Man tænker: 'Det er løgn!' Og det er
netop det man skal tænke, Når man så ta'r ved tovet, svajer det en smule. En af tilskuerne fortalte, at hun havde set to drenge cykle forbi, hvor den ene så forbavset vendte sig
om og råbte: 'Det var li'godt kattens!" Så har kunstneren jo fået fat i os,
En flot udstilling rundt

i byen af 38 tons skulpturer - "og jeg har leveret 1/3 af vægten',

sagde Voldmester med et smil,

32

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Kunstnernes Sommerudstilling
For at stå lige inviterede jeg så min kære mand på rundvisning i Janusbygningen i Tistrup onsdag aften den 17, juli. Lise-Lotte Blom fra Odense guidede os gennem Kunstnernes Sommerudstilling 2002 på en dygtig, letforståelig og glad måde, ligesom Henrik
V. Voldmester gjorde det i Ølgod,

Det er i år en meget bred og broget udstilling, forstået på den måde, at der er en god
fortælling i de allerfleste af værkerne. Måske ikke en fortælling vi sympatiserer med
men dog en fortælling, Jeg tænker på år tilbage, hvor der knapt var et eneste værk, der

-

sagde mig ret meget.

Der er 6 firkanter på hver 100 x 86 cm, som er de første billeder, man ser, når man
kommer ind. Blåt, gult, violet, orange, grønt og rødt uden den mindste skygge eller struktur, Umiddelbart tænker man: "Det har da ikke meget med kunst atgøre, men det kunne
da være en festlig indgang til en børnehave ." Så fortæller Lise-Lotte Blom, at censorerne måske har set noget spændende i nogle af de kunstværker, pågældende kunstner
har sendt ind til bedømmelse * for det er muligt, at han har indsendt ret mange kunst
værker. Så vil censorerne hermed sige til denne kunstner: 'Vi tror på dig."
Der var spændende, vævede ophæng og 4 meget store 'tæppe/' i papsnore, plast og
skiltekarton. Utrolig flotte i struktur, komposition og farver. Mange billeder i stærke farver
og med stramme linier - små grafiske billeder med sjove dansepar - nye sammensætninger af fotografi - morsomme og alvorlige fortællinger i gulvarrangementerne. Jo, der
var sandelig stof til eftertanke. lngen billeder af solnedgange, havet bag klitterne eller en
lysning i bøgeskoven. Det må vi så gå andre steder hen for at se, Vi skal nok også regne
med, at kunstneren ikke maler et billede, fordi det skal passe til at hænge over vores
grønne sofa. Han har et syn i sjælen, han skal ha' ud. Men derfor kan vi da godt nyde, at
det, vi har til pynt og ikke til nødvendigt brug i vores hjem, giver os glæde og ikke gru,
En sommer med sol og regn
Sommer er sammen med så meget andet oplevelser,for øjne og ører. Udstillinger af
mange slags - udendørs og indendørs. Folk og Kulturudstillingen i Janderup er også en
af de udstillinger, som trækker masser af folk. Nok fordi mange holder af at se kønne,
håndlavede ting af kvalitet.
Koncerter

-

med og uden mudderl

Sommerspil og friluftsteater - her må vi ikke glemmer Les Miserables iVarde, som var et
utrolig flot fremført stykke. En fryd for øret, men også øjet hods den tragiske handling,
Det var en god sommer med sol og regn - hvor vi nåede yderpunkterne af begge dele,
Solveig Bruun

sTøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER

OS
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P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, llt. 75 26 0211, fax. 75 26 03 96

BRUUN

BFUTSCÅÅRD . lOEVEGADE I 3
æ7O øLGOO . lLFr 75 24 ira æ

sroRfcloE

19

.

Grtrsrn.p tia

$a

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo

tl

Torvet 4, 6862 Tistrup. Tll. 75 29 99 00

l';;r;;r,;;;*-å
Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92

CAFETERI
I

'@#sPark

$
----

i:--i-l

Mødelokaler op

til
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ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig.

Ølgodv.{ 33. Horne. 6800 Vorde

FORMANDSLISTE
Skolebestyrelsen Horne skole

Brugerråd Lokalområde ll (ældreråd)

Familie og Fritid, Horne

Kristen Krog

Gunnar Anders€n, Solvangen 7

Mona Clausen, Sdr. Mallevej 44,

Horne. T|f.7526-0050

Horne. Tll 7526-0400

Thorstrupvei
Horne,

'1

54

ili 75260042
Horne Aftenskole

Hornelunds Venner

Dagmar Kristiansen, Stadionvej 8

Horne Sogneforening

Elly Jensen, Klokkedoj

Gert Lynge Christensen, Lundagorvej 48

Horne. T|f.7526-0320

Horne. Tlf.7526-0385

Horne.

1

Ilf. 769+5001
Legestuen

Horne Venstreforening

Horne ldrætspark, HIP

v/Doris Christensen, Solvangen 2,

Kristen Krog, Thorstrupvej 154

Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18

Horne.

Horne. Tll 7526-0042

Tll 7526-0393

Horne. TIf.7526-0414
Børnehaven Regnbuen

Horne Støtteforening

Horne Gymnastikforening, HGF

Hanne Hjørngaard, Ndr. Hindsigvej 30

Leif Sønderskov, Porsevej

Lene Jensen, Gunderupvej 7

Horne.

1

1

1,

Horne. T|f.7526-0527

Tll 7526-01Æ

Gunderup Tli 7526-0005
Mini-Legestuen

Horne Pensionistforening
Horne ldrætsforening, HIF
Dora Harck, Bjerremosevej 35,
6862 Tistrup.

Ift . 7 526-047

Ninna Gejl Pedersen, Mallevej 104

Johanne Hansen, Hornelund 24

Horne. Tfl.7526-0605

Horne. TIf.7526-0333

2
KFUM-Spejderne

Horne Husmandsforening
Horne Ungdomsklub
Astrid Lyhne, Gunderupvej tl3
Horne.

lll

Asp. Tlf.7526-0182

Stundsig. Tlf. 7526-0203

Tll 7526-0082

Gruppeleder Tina Nielsen,

Leder Marinus Poulsen, Dejgårdvej
Horne.

Eva Guldager, Aspgårdvej 4,

Hans Thomsen, Gl. Landevej 90,

7526-0356

1

2

Sdr. Stauskjærvej 29. Tlt 7526-0047

Horne Brugsforening
Anni Thomsen

Horne Havekreds

Gl. Landevej 77
Horne Hallen, Stadionvej 21

Leo Aamann Jessen, Habrehøjvei 9,

Stundsig. Tlf. 7526-0340

Horne.

Thorkil Lindvig

Tll 7526-0239

Horne. T|f.7526-0352
Horne lVenighedsråd
Horne 4H

Svend Bruun, Gl. Landevej 58,

Jette Poulsen, Dejgårdvej 12

Sækbæk. T|f.7526-0365

Horne. T|f.7526-0356

JOHII LARSEII FRITIDSBYG APS
Mallevei

I

Horne

6800 Varde

Tlf./Far 75 26 04 86 Bil 23 45 16
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Udgave
Nr,253
Nr,254

senest
Lørdag den 7. september
Lørdag 16. november

Bladet udkommer

Stof

19.-20. september

28,-29. november

HORN EPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, llf .7522-0367, birthaschmidt@mail,dk
Erling Jensen, Gl, Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, tlf .7526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. TIf. 75 28 98 99

Prival:

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. VS 26 M 10
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

Snnnl,uK
Huad kan ai gøre for dig!
Storegade

25

.

6862

Tistrup

. Ilf .7529

9026

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

KIRKETIDER

Søndag 18.08.2002 kl. 10.30
Søndag 25.08.2002 k|.09.00
Søndag 01.09.2002 kl. 10.30
Søndag 08,09,2002 k|.09.00
Søndag 15,09.2002 kl. 19,30
Søndag 22.09.2002 kl,09,00
Søndag 29.09.2002 kl. 10,30

Høstgudsgeneste

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

flf, 7526-4055

Horne Kirke

ilf,7526-0085
flf,7526-0031

ilf .7526-0042

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

Tistrup

OPfm

TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus Hansen
T lf . 7 5299 093I 7 529 9 098

Bilrlf . 2022 49 40 no62
C. B. Lange
Opti ker & konta ktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

.
.
.
.

Naturgas
Solvarme

Ventilation

Kloak

.
.
'
.

49

40

Blikkenslagemrbejde
Vand
Varme

Smitet

Ttt.75291287
- indhent uforbindende tilbud

,tloerts
,J€eo

Et

aodt sfud at mldes

Jegr grlæder

.øig frl a( se ,/er

ffi.
--Z

Krrsteo Eansea

42"'

tlf

veehsr Å'i/'sen

7526-00/9

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19

BrL 40 17 4280
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AKTIVITETSKALENDER

aug.
sept.

okt,

nov,

17.08.2002
29.08,2002

febr.
marts

Horne Havekreds. Havevandring

13.09.2002-

14.09.2002

4H Dyrskue

19.09,2002

Generalforsamling i Regnbuen
Primo Cup 2002 (mikro og poder)

22.09.2002
23,09.2002
28,09.2002

31j02002
09.11.2002

23j1.2002

dec.

Torvedagen

29.11.2002
03.12.2002
20.12.2002
22.12.2002
01,02.2003
02.03,2003
22.03.2003

Menighedsrådet, Grundtvigsaften
Høstfest
Salmesangsaften i Thorstrup Præstegård
Revy

Horne Havekreds. Juledemonstration på skolen
Julearrangement i Regnbuen
Julekoncert og adventshygge m. Mats Rudklint
Juletræsfest i Horne Hallen
Juleoptog
Højskoledag

Kirkekoncert m. Lemvig Kammerkor
Lokalopvisning - gymnastik

Dogh;

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Ånningstider:
man.-tors og fre.

g.00_1g.00

lørdagogsøndag

8.00_13.00

tirs og ons.

8.00-17.30

RNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44
38
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

W

Ølgodvej 148
Bounum

ZETOR

6870 øLGOD

Ttf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bit 40 28 33 93

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

ew

tl

EORNE
JOHN BORG ITAIISEN
I{ORNE - 6!00 vaRDE - rLF: 75 26

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Bilflf. 3028-1395 el. 302s-1395

0

93

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udfpres.

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63
Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Home Cykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, ptæneklippere, skovsave og krealurklippere.
Kamme, sværd, kædcr samt nye plæncklippere på lager.
Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
Til. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders l( Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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ef dei

Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

!,

når drømmene hliver
til virkelighed.
Især

Det bliver de lettest, hvis du
har gode forudsætninger for
at foretage de rigtige valg.
Det får du i Andelskassen.
Uanset om du drømmer om
bil, båd, bolig eller måske
noget helt andet Udgangspunktet for vores rådgivning
er nemlig altid din hverdag
og dine værdier.

Kom ind og få en

iifoipligled€ snåk

#i;delst *ren
Krowingeta,,flome
68OO Varde

Telefon 75 2600 lO
rnnruw.sda.dk/home
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