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DAI{-EL A/S
AUT. EL.INSTALLATØR

TONNESEN HORNE

Døgnvagt 75 26 0l 66

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LA}{DBRUG
PLC & PC STYRJNGER
vIDEoovERVÅcNrnc
SALG & REPEL.MOTORE
SALG & REP PUMPE& BLÆSER, GEAR.
SALG & nnp nÅnon HVIDEvARE

Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde 'Telefon 75211877 ' Fax 75220069
Råt;ffi3å

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk
TIf.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitflf. 2368 8950 - 2368 8955

T\t,7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EL - Service

Vi lilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidevarer m.m.
Døgnvag! pe ilf. 7526-W7O
Mobiltlf. 27t27072

[,iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Horne
g$r

. A0UQAYqQEBI rrlsLurrEr

. TNDUSTSIAyQQEAI ///// Etg,-_ /////. LANaaruessycqnnt //Ft#t#lwt FBITIDSHUSE
o EEPABABTIONSABAEtrDE
t PSOJEKTESINQ AEAYQqESI

Tømrern.: Knud Lund Hansen' 75260214

Ing.: MortenHenneberg'75260316

vej 3, Horne

Ndr. Bounumvej 11

6870 Ølgod

Tlt.75 24 12 33

Fax 75 24 10 83
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mw
kl, 15-16 Træner:??

kl. 16-17 Træner:Annemette

BADMTNTON 2003/2004

Mandage (start den 1. sePtember)

U7-U11:

U17-U19 +frivillig træning for U13 og U15:

Onsdage (start den 3. sePtember)

u13 kl. '16-17 Træner: Henrik V. Sørensen (og Annemette Jensen)

U15 kl, 17-18 Træner: Henrik V' Sørensen (og Annemette Jensen)

Da vi skal melde hold til turneringen, er det meget vigtigt, at I møder op den første træ-

ningsdag. Hvis I er forhindret i dette, kan I ringe til Annemette og melde jer til.

11t.7526 0026 eller 2299 1360.

Tirsdag den 26. august fra kl. 19.30 kan der reserveres baner for motionister (der kan

trækkes numre fra kl. 19.00)

Haltider i år: mandage frakl.17-?
onsdage fa kl. 1 8-?

Baneleje: 1.200 kr. pr bane pr. time.

Badmintonudvalget

IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en ny sæson

onsdag den 24. september kl.9-11 i Homehallen

Vivil gerne Være mange, så kom og Vær med. Der er ingen aldersgrænse, hverken op

eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser'

Tilbuddene er mange og man kan frit vælge mellem badminton, billard, shorttennis, bord-

tennis eller gymnastik.

Til orientering for nye deltagere er gymnastikken kl' 9-9.45.

Prisen er 15 kr, pr. gang - kaffen koster 10 kr.

Vel mødURegnar, lngrid, Christian

. Skanemæssig rådgivnin g ' Bogførine og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/loge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,680o Varde . Telefon 75 26 OZ 47

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTEH OS 3



FAMILIE OG FRITID - AFTENSKOLEN

Kniplingeudflugt lørdag den 6. september

Vi kører til Drøshses Hus i Tønder, hvor vi ser på kniplinger m,m.

Medbring mad og krus til frokost som nydes ?? efter vejrforhold.

Derefter går turen til Ballum - Hansigne Lorenzens Gård.

Alle ervelkommen.
Pris inkl. bus, entreer og kaffe: 180 kr.

Tilmelding til Dagmar lfistiansen, Uf. 7526 0385 senest mandag den 25. august

SPEJDER OPSTART v
Nu skal et nyt spejderår til at begynde, så hvis du har lyst til at blive beskidt, lære om

naturen, lære førstehjælp, tænde bål og lave mad over det, bygge ting af rafter, sove i

telt, tage på spændende ture og meget, meget mere, så mød og til møde i den alders-

gruppe du tilhører.

Hvis du ønsker yderligere information er du meget velkommen til at kontakte enhedsle-

deren, se nedenfor, eller gruppeleder Kristen Krog, tlf. 75260042.

Enhed Klasser Mødedag Tidspunkt Enhedsleder os tlf.
Bæver Bh. - 1, Mandao 16.30 - 18.30 Merete Bonnen, 7526 0313

Ulve 2.-3. Mandao 18.30 - 20.00 AnneGrethe Holoaard. 7 526 0419

Junior 4.-5. Onsdao 19.00 - 21,00 Kathrine Kr oo. 7 526 0042

Speider 6.-8. Onsdao 19.00 - 21.00 Biarke Federsen, 7 526 041 1

FLAGNING J-rL
Ved byens indfaldweje er der sat flagstænger op, Stængerne vil stå i perioden 1. april til
1. november.

Alle foreninger og andre som har et arrangement, hvor flagene ønskes hejst, sørger selv
for opsætning og nedtagning af flag. Flagene kan aftentes ved Kjeld Pedersen, Stundsig

- ilf. 7526 0358

Stænger, flag og vimpler er skænket af Torvedagsudvalget.

Horne Sogneforening
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MINILEGESTUEN

Minilegestuen starter op igen efter sommerferien tirsdag den 12. august. Vi mødes i

legestuens lokaler oven over børnehaven. Hver tirsdag formiddag kl. 9-12, Alle børn

under skolealderen og deres forældre er meget velkomne. Medbring saft, kaffe og brød.

Kom og vær med. Vifølger skolens fedeflan, Minilegestuen er fremover hver tirsdag.

Karina 752410W
Dorthe 7526 0995

Ninna 7526 0605

SA ER LEGESTUEN STARTET OP IGEN

Er du mellem 2% og 6 år og har lyst til at møde nog€n på din alder, som du kan lege

med, synge med, have det sjovt med, gå nogle ture med, få sjove oplevelser med, så

kom og vær med
mandag kl. 8.30 - 11.30

onsdag kl. 8.30 - 11.30

fredag kl. 8.30 - 11.30

Du vælger selv, hvor mange dage du vil være tilmeldt pr. uge. Vi holder til i lokalerne

oven over børnehaven i Horne. Det koster 25 kr. pr. gang. Vi følger skolernes ferieplan,

Du skal selv medbringe mad'pakke og drikkedunk, Legestuen giver frugten'

Efter at vi har spist madpakken vil vi gå ned på børnehavens legeplads, gå en tur, tage

på sportspladsen eller hvad vi nu finder på ude i naturen.

Tilmelding til Lise Jeppesen, tlf. 7526 0266

lnge-Marie, Lene og Lise

Da jeg er holdt i Legestuen, vil jeg her gerne sige tak til børn og forældre samt tidligere

børn plus forældre i Legestuen,
jeg har været meget glad for jer og har glædet mig til hver dag, jeg skulle være sammen

med jer. Ha' det godt alle sammen
Kærlig hilsen Doris

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

Bankoklubben

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 5



NY CONTAINERORDNING

Som de fleste sikkert har bemærket styres containerordningen nu lokalt - varetages af

Horne Sogneforening.

Nye åbningstider pr. 1. september 2003:

Hver thsdag kl. 16.00 - 17.æ

1.|ørdag imåneden kl, 10.00 -12.00

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

afleveres på pladsen hver dag. Alle er velkomne til at aftente jord og brokker.

Horne Soqneforeni

TtsrRUP SKYTTEFoREN|NG 
@

Lufien er 25 grader og vandet er 20 grader i skrivende stund og børnene skd i sltle -

det er næsten ikke til at forstå, at vi skal begynde vores nye sæson 2003104 i Hodde-
Tistruphallen. Vi starter mandag den 8. september kl. 19-21. Vi har skydeaftner hver
mandag og torsdag frakl.19-21.
Husk det er en sport for alle, unge som lidt ældre. Vi kan tilbyde skydning på standard
gevær og pistol og på luft, og der er selvfølgelig hjælp og opsyn på banerne, Håber alle

har haft en god sommer og glæder os til at se gamle og nye skytter.

Tistrup Skytteforening

4H ARSPROGRAM 2(}()3

SEPTEMBER

5. FORBEREDELSE TIL 4H SKUET. Kl. 19-21 Tag mor og far med så de

høre om hvad der skal foregå.

12. OVERNATNING FøR4H SKUE

13. 4H SKUE IVARDE, KI,9

21. AFLEVERING af opgavebøger til ån af lederne' Husk RIS og ROS

@
også kan

SKJERN TARM
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Træningstider 2A03i04
Håndbold

Horne-Tistrup-Hodde
w

Hold/årqanq fræninotidsounkt sted Start
Micro/Mini Oistrup)
(årq. 95 oq ynore)

Tirdage
16.00-17.00

Iistrup 12-08-2003

Micro/Mini (Home)
(åro. 95 oo vnqre)

Onsdage
14.15-15.15

Home 13-08-2003

Minipiger
(åro. 93/94)

Torcdage
16.00-17.00

Iistrup 14-08-2003

Minidrenge
(åro. 93/94)

Tirsdage
16.30-17.30

Horne 12-08-2003

Småpiger
t'åro. 91/92)

firsdage
17.30-18.45

Home 12-08-2003

Smådrenge
(årq. 91/92)

Onsdage
18.30-19.45

Horne 13-08-2003

Piger
(åro. 89/90)

Torsdage
17.00-18.15

fistrup 14-08-2003

Drenge
(åro. 89/90)

Onsdage
18.30-19.45

Horne 1 3-08-2003

Damer JS/Serie 1 Tirsdage 20.15-21.45
Torsdaoe 19.45-21.15

Horne
Tistruo

12-0E-2003

Damer Seire ZOldgirls Onsdage
19.45-21.15

Home 1 3-0E-2003

Der tages forbehold for ændringer - se UgebladeUHomeposten

Junior og ynglinge spiller i holdfællesskabet TEAM NORD'

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

Nordeo? I "**ir***
Torvel 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00 Egon Hansen

TIf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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REVVEN 2()()3

Titlen på sidste års revy var 'Den sidste" .., hermed var vi garderet, hvis det nu skulle
vise sig, at det rent faktisk skulle blive den sidste revy i Horne. Men så galt går det vel
ikke, eller gør det?

I skrivende stund mangler vi nogle glade folk, som har lyst til at forsøge sig med at lave
en revy - det er både instruktører, aktører og musikere.

Tøv ikke med at ringe til undertegnede, hvis du har lyst eller hvis du kender nogle som
du tror kunne tænke sig atvære med.

Opstart er i sidste halvdel af september og opførelse den første eller anden lørdag i

november.

Man siger, at en henvendelse som denne i Horneposten ikke hjælper, men det håber vi

at denne her gør, for hvis ikke , ja så er der stor sandsynlighed for at en 43 år lang revy-
tradition i Horne bliver afsluttet.

Du kan ringe i døgndrift på tlf.:

7526 0469 eller 4016 8143

HIF teateranwarlig/Kurt

@w

EN MINDERIG DAG PA STADION

"Jeg blev så glad, da jeg fik invitationen til Horne ldrætsforenings 100 års jubilæum. Jeg
har vhkelig glædet mig.' Sådan sagde en'gammel' HIF'er, da hun sammen 175 andre
mødte op til aktivdag på Horne Stadion lørdag den 9. august. Og stemningen var da
også hel i top lige fa starten. Mange havde ikke set hinanden siden de for mange år
siden rejste fra Horne. og snakken den gik - gamle minder blev grundig genopfrisket.

Det gjorde fodbolden, håndbolden, badmintonen og teatret også. For sjov, men stadig
med alvor i spillet. og mellem sportskampene i den tropehede eftermiddag blev der
slappet af i skyggen under tr4erne ved hallen, hvor der blev serveret kaffe og kage.
Først på aftenen blev der tændt op under grillen med efterfølgende underholdning af
teatergruppen, som i eftermiddagens løb havde indøvet et flot program.

0g mens ælen gik ned og mørket sænkede sig, blev folk siddende. De havde wærtved
at løsrive sig stemningen. Det blev sent inden de sidste minder var udvekslet.
Tak til alle for en dejlig og minderig dag.

Tak til initiativtagerne Poul Plauborg og Leif Sønderskov,

Kurt

,,*s**
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HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

Emne/Aktivitet 'HVERMANDAG KL 14:00 - 17.00 ,

22.09.03

29.09.03

06.10.03

I 3.'10.03

20.10.03

27.10.03

03.1 1 .03

10.1 1 .03

17.11.03

24.11.03

01.12.03

08.'12.03

15.12.03

05.01.04

12.01.04

19.01.04

26.01.04

02.02.04

09.02.04

16.02.04

23.02.04

01.03.04

08.03.04

15.03.04

Edith Mosgård, Alslev. Sang, musik, oplæsning.

Arne Brun Nielsen, Bramming. Her er mit Liv.

Dorthe Lundgård, Strellev, synger, spiller og fortæller.

Erik Erbs, Alslev, fortæller om lndien. (Fælles med Sig)

Pasgårds Tøjservice.

Kaj Knudsen, Skovlund. Lindbiergpige Birgitte Valne.

Morten Hahn Pedersen, Esbjerg Fiskerimuseum, fortæller over emnet: "Livet

som sømandskone".

Nanna Pedersen, Billum. Et sjovt liv'

Anne Lise Søndergård, Skjern, vil underholde.

Anne Bringgaard, Varde, fortæller om en rejse.

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

Børge Guldager, Skovlund. Lysbilleder fra Kina.

Juleafslutning ved Grethe Jensen, Ølgod.

Vagn Christensen, Aarre, spiller og synger med os.

Viggo Schantz, Varde.

Martin Møller, Ølgod.

Edel Kreen, Billum.

Gudrun Lysgård, Ølgod.

Svend Age Østerberg, Horne.

Generalforsamling.

lnger Schmidt, Nymindegab.

Lars Bom Nielsen, TistruP.

Bjarne Jensen fra Medborgerhuset, Varde.

Afslutning.

Ydtligere oplysn'nger og tilføjelser til programmet vil blive bekendtgjort under sammen-

komsterne, der foregår på HORNELUND.DeT serveres kaffe til medbragt brød

Kørsel til møderne arrangeres ved henvendelse til Laurids -Tlt7526 0522. Pris 10 kr, som

betales til chaufføren. Formand i pensionistforeningen Johanne Hansen, Horne-

lund 24, Horne, - tlf. 7526 0333.
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E, Sådan er det nu, og sådan har det været i mange,
t/ mange år, Så mange, at vi har svært ved at forstå de

1O() AR

Nu er sommerferien så forbi, men sommeren er be-

stemt ikke forbi (i skrivende stund). Sådan er det of-

te, når skolen starter, så kommer det allerbedste

sommervejr! Skolerne er vågnet op af sommerhvilen,

og skolebørn i alle aldre myldrer rundt og får ind

imellem livlige lege og vigtig vennesnak også puttet

en del lærdom i hovedet.

første danike itoieUørns skoledag og deres hunger efter at komme'hen'og lære noget.

Skolegangen har jo ændret sig kolossalt bare fta vore forældre gik i skole, At blive un-
dervist var dengang lidt af en luksus især i landsbyskolerne, forstået på den måde, at

man gik i skole nogle dage i ugen og kunne så være til nytte og hjælp hjemme eller i en

plads de andre dage. I sommerperioden, i høst, når roer og kartofler skulle tages op, gik

man ikke i skole. Mange ældre kan nikke genkendende hertil, men i dag, hvor landbruget

ikke er hovedbeskæftigelsen på landet - ej heller i landet, styrer det slet ikke skolegan-
gen, som det gjorde f.eks. for 100 år siden,

Dengang i 1903 blev der bygget en ny skole i Horne, og det vil vi i den kommende tid

høre meget mere til. Det kunne være spændende, om vi kunne høre Hornes skolebørn i

1903 fortælle om, hvordan det var at gå i skole på den tid. Det kunne også være spæn-

dende at høre Hornes skolebørn i 2003 fortælle om, hvordan det er at gå i skole i dag.

Alting forandrer sig med rivende hast, og viføler vel ofte, atvi knapt kan følge med. Børn

er utroligt gode til at omstille sig, og den teknik og viden, vi andre har svært ved at tilegne

os, ta'r børn til sig med legende lethed. Verden er blevet så forandret i de 100 år, så

forbedret på mange områder og niveauer - men lad os ikke glemme at tage det bedste

med fra fortiden. Og meget af det bedste har vi heldigvis taget med. Hvad er så det bed-

ste?

Det er der selvfølgelig mange meninger om, og jeg kan kun udtrykke min egen: Lysten til

at lære - respekt for sin klassekammerat og handhendes forskellighed - respekt for sin

skole - at kende fundamentet for mange af sin videns byggesten: landets historie, ver-

denshistorien, landets og verdens geografi og samfundsdebat, sit lands kristendom og

dets betydning, sit lands sange og deres betydning - åbenhed og ærlighed i samtaler -
respekt for andres meninger i diskussioner - hjælpsomhed og tjenstvillighed over for

fællesskabets sag og for den kammerat, der har hjælp behov. Her er nogle af de nød-

vendige, synes jeg, sokkelsten i lærdommens hus.

Dette gamle hus - denne gamle dame, som er i familie med damen, jeg lykønskede til

Horne Gymnastikforenings 100 års jubilæum, skalsandelig også ha'en'gratulsjon'.

1O STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



At runde 100 år er dog en præstationl

Man er da mere rund end selv de allerfleste,

Men denne dame er selv uden diskussion

en skolemesternymfe med det allermeste

af Hornes skoleungdom under sine vinger.

Trods alderen holder du dig godt!

Skønt håret bli'r en smule gråt

er gråt dog godt og flot, når det bli'r vådt.

I regn og slud i sol og vind

i krig og fed - med fred i sind

du stadig står med ryggen rank og blikket klart,

Derfor er du den evig unge mø,

og Horne gratulerer dig i kø!

Tillykke fra Solveig Bruun

nti'i#iliiii.iliiriillilijiiiriji*;liiiriiiiiurili;,iiriiiilr++jijii#ji'i,f i

SÆKBÆK KRO

Den gamle historiske landevejskro, Sækbæk Kro, nedbrændte ved en voldsom brand

om morgenen den 11. juni efter en kortslutning i elinstallationen.

Kroejer Steffen Hansen fortæller, at det nu er endeligt aftlaret med forsikringsselskabet

at de gamle krobygninger skal rives ned og at kroen skal genopføres. De er begyndt at

få lavet nye tegninger. Når de er færdige, og den endelige godkendelse til genopførelsen

foreligger, vil Steffen Hansen orientere yderligere herom..

Sækbæk Kro lå oprindelig ved den gamle landevej (Gl. Landevej 70) Da den nye Ring-

købing Landevej blev etableret i 1800-tallet, blev kroen flyttet hertil. Kroen har en gang

tidligere, for ca. 100 år siden været nedbrændt.

STøT VORE ANNONCøRER ' DE STøTTER OS 11



TAK FOR DEN STORE STøTTE

Der skal lyde en stor tak til alle, som var med til at gøre Horne Sportsuge 2003 til
succes.

Tak til alle vores sponsorer for de meget flotte gaver til tombolaen.

Tak til alle borgere, som bakkede/støttede op om ugens arrangementer,

Mange sportslige hilsner

udvalget

Carsten Søndergård, Lene Hvolbæk, Martin Lund, Mogens Jensen og Heidi Poulsen

w
en stor

BILlARD

I sportsugen blev der traditionen tro aftoldt skomagerturnering.

Vinder af turneringen blev Hans Chr, Guldager efier en spændende dyst med Per Kri-

stensen, som blev nr.2. På 3. og 4. pladsen kom Magnus Hansen og sidste års mester

Mads Jochumsen. Der var dewærre kun 11 deltagere i år,

Ugen før deltog Thorkil Lindvig i unionsmesterskaberne, som blev afuiklet i Bagwærd.
Her opnåede Thorkil en flot 2. plads. Vi ønsker tillykke. 

Billardudvalget

Dqslt
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00-19.00
tirs ogons. g.00-17.30
lørdagogsøndag 8.00_13.00

HORNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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Nu starter gymnastikken
i Horne.

Horne Gymnastikforening

13



lqt Sæson 2003r20M

Så er det igen tid at tænke på gymnastik, selv om vi i skrivende stund synes det er lidt

varmt til at springe rundt i gymnastiksalen, men det bliver nok køligere, når vi starter

sæsonen i uge 38 (15, - 18. september), Enkelte hold lidt sonere,

Vi har efter bedste evne forsøgt at undgå, at tiderne falder sammen med andre

aktiviteter, men vi kan ikke garantere for, at det er lykkedes helt.

Alle vore ledere glæder sig til at møde jer til en ny aktiv vinter i'gymnastiksalen.

Kontingenterne har vi set os nødsaget til at give en lille forhøjelse, da udgifterne er

stigende, men de indeholder som tidligere også udgiften til dragtleje/T-shirt, da det er

lettere for både gymnaster og ledere,

På drengeholdene har vi ændret inddelingen, således at børnehaveklasse til og med 3.

klasse er det ene hold og det andet er så fta 4. og til og med 7, klasse'

Deltager man på mere end et hold i HGF er det efterfølgende hold til halv kontingent,

Teenagerpiger fortsæfter samarbejdet med Sigflhorstrup og Mejls-Orten-Tinghøj.

Træningsstedet bliver Horne,

vi ser frem til en ny sæson i gymnastiksalen 
Lene Jensen, flf. 7526 0005

Bestyrelsen

Formand Lene Jensen tlf. 7526 0005

Kasserer Ninna Gejl Pedersen tlf. 7526 0605

Kurser/redskaber Anita Hansen tlf. 7526 0092

Dragter Bente Dinesen tlf. 7526 0503

Sekretær Margit Hansen tlf. 7526 0490

Arrangementskalender for sæson 2003/2004

29.11.2003 Børnedag i Område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbø|,

Kl, 10-15. Pris 50 kr. Tilmelding på det enkelte hold,

22.02.2004 Faneinstruktion kl. 10-13 i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl

13,-14,03.2004 Forårsopvisning i Område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbøl

20,03.2004 Lokalopvisning iHorne Hallen

ht
14



Forældrelbarn - skolen
Tirsdag n. IZ.OO - 18.00

Første gang 10. sePtember
Kontingent 300 kr. inkl. T'shirt

Hej små gymnaster

Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre

og børn. Vi skal rime, remse, lave sanglege og

eventyrrejser med fantasi. Vi skal både lære at

bruge små og store gymnastikredskaber og

selvfølgelig hygge os. Vier klar tilen ny sæson

og glæder os til at se ny og'gamle', store og

små gymnaster,

Dorthe Bejder

7526-0995
Anita Aagaard
7526-0858

Lopperne, 4-5 år - skolen
Onsdag kl. 17.00 - 18.00

Første gang 17. september
Kontingent 225kt. inkl. T-shirt

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,

Med kløende hilsner

Camilla, Helene, Jette og Marinus

Jette Poulsen

7526-0356

Camilla Hansen

7526-0005

Marinus Poulsen

7526-0356

Helene Hansen

7526-0092

(rtlr 15



De sprælske piger - skolen
Bhkt. - 2. kt.
Tircdag kl. 16.00-17.00
Første gang september
Kontingent 250 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.

Velmødtl

Lene Kristensen

7526-0612

Joan Eis Jeppesen

7526-0413

Charlotte Stig
7526-0296

Banana Boys
Bhkl. - 3. kl. drenge
Torsdag kl. 18.00 - 19.30
Første gang 18. september
Kontingent: 225 kr. inkl. T-shirt

Er du frisk og tændt på springgymnastik
og en masse sjov og ballade, så er vi klar
til at stå for underholdningen.
Håber at vi ses!!!
springhilsener fra lederne

Marinus Poulsen m,fl,

7526-0356

lqtr16



Familie og Fritid, Horne

Program 2003 - 2A04

u,f
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

PROGRAM 2003.2004

Så er programmet klar for sæsonen 2003 - 2004.

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.

Har ciu lyst til at blive medlem, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem ved et af vore
arrangementer.
Kontingentet er 100 kr,, som gælder for hele husstanden. Som medlem støtter du både
foreningen og vores aftenskole,

Familie og Fritid, Horne har til formål og opgave:
- at samle befolkningen i lokalområdet på tværs 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 folkeopiysende voksenundervisning, der omfatter undervisning, studiekredse,

foredragwirksomhed og debatskabende aktiviteter.
- at samarbejde med andre foreninger i lokalområdet.

Bestyrelsen for
Familie og Fritid, Horne

Formand Mona Clausen Tlf. 7526 0400

Næstformand Louise Bertelsen T|f.75241093

Kasserer Marja Post Tlf, 7526 0401

Sekretær lnge Marie Søndergård I1t.7526A479

Annoncer Grete Ditlevsen Tlf. 7526 0299

Aftenskoleleder Dagmar Kristiansen Tlf, 7526 0385

Aftenskoleregnskab lna Knudsen

Suppleanter Tove Ellegård

Revsorer 
[#åj'il:Jfi,k'-'
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Pileflet
v/Elseb6th Øberg, Lønne

Fredag den 19. september kl. 18.00-21.45, lørdag den 20. september k|.9.00-16.00
og søndag den 21. september kl.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 materialeudgifier tilca. 2 kurve.

Tilmelding senest 29. august af hensyn til pil.

20 timer - 400 kr.

Madlavning for landboungdom
v/Bettina Mortensen

Tirsdag den 7. oktober kl. 19.0&21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer:21110, 4111, 19111, U12.

Efter julovertager Ulla Linding undervisningen, datoer aftales nærmere.

Kom og lav mad sammen med andre og få en god aften med socialt samvær.

30 timer - 600 kr.

Litteratur
v/Knud Ejner Jessen, Esbjerg

Tirsdag den 7. oktober kl. 14.00-16.45 på Home Skole

Øvrige datoer: 4111, 2112, 13n, fi12, 913.

Litteraturkredsen mødes og snakker om en bog, vi har læst.

Tikettelægges sammen med deltagerne.

lStimer-360 kr.

Zoneterapi
v/l-ise Kjeldsen, Ølgod

Onsdag den 8. oktober kl. 19.0G20.45 på Home Skole (Maks. 12 personer)

Øvrige datoer: &10, S11, 19111,711,2111,412.

Kom og lær nogle af zonerne under fødderne til zoneterapi til hjemmebrug, samt nogle

specielle punkter til opløsning af muskelspænding.

Vi vil gennemgå en sund kost og snakke om fedtstoffer,

14 timer - 280 kr.



Blomsterbinding
v/Jytte Skov Pedersen, Engdraget 7, Ølgod

Tirsdag den 14. oktober kl. 19.0G21.45 hos Jytte Skov (Maks. 12 personer)

Øvrige datoer 4111 og 9/12. Efter jul aftales datoer med Jytte Skov.

lnden kursets start modtager du en materialeliste,

1B timer - 360 kr.

Knipling
v/lnge Poulsen, Arre
Vi prøver i år at køre med 2 hold pga. den store interesse

Tirsdag den 6. januar kl. 15.00-17.45 og
Tirsdag den 6. januar kl. 18.3G21.15

Derefter hver uge.

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 - 600 kr.

Afslutning
Tirsdag den 16. marts på Horne Kro med underholdning v/Bedstemorbanden.
4 glade damer synger og spiller livlig musik - både nye og ældre sange.

Alle kan deltage i kurserne
Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i god tid.

Husk deltagerbetaling første aften
Bemærk de ændrede priser

TilmeHing til Dagmar Kristiansen, Uf. 7520 0385
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FOREDRAGSRÆKKE

Mit arbejde i udlandet
v/Anne Bringgård

Mandag den 6. oktober kl. 19.30 på Home Skole
Anne Bringgård er ældrechef i Helse og Omsorg i Varde Kommune.

Hun vilfortælle om sine tidligere opgaver i udlandet.

Tiden ved RederietA P. Møller
v/ftv. kaptajn Helge Poulsen

Mandag den 20. oktober kl. 19.30 i Bounum Skole
Han vil fortælle om sin tid hos A. P. Møller Rederi Mærsk - hvor han fleks. har sejlet med
supertanker.

Sømandskoner
v/Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Mandag den 27. olrtober kl. 19.30 på Horne Skole
Det bliver en fortælling om kvindernes vilkår derhjemme - medens manden var på havet.

Hovedvej 11
v/Hans Thimes Christiansen (Lyne) lærer på Sdr, Felding Højskole
Mandag den 3. november kl. 19.30 i Bounum Skole
En aften om hovedvej 11 fra gamle dage,

Medbring kaffe og brød
Alle er velkommen til at deltage i åt eller flere foredrag

Pris pr. foredrag 40 kr.

22
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2003

Juledemonstration
Tirsdag den 18. november ved Steffen Hansen, Sækbæk Kro

2404

Mad for hele familien
ljanuar måned

Virksomhedsbesøg
Fredag den 20. februar ved bl.a. Enghavegård Osteri

Virksomhedsbesøg
I marts måned

Afslutning og udstilling
Tirsdag den 16, marts

Generalforsamling
Tirsdag den 30. marts

v/Ljsbe$ Slig. Ølgodvei 33 " Home . 6800 Varde

CAFETER_IA

@øJ'?"H*;"';
Eir ri1;.lJt-.v \n1l=4<IF"

Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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Store drenge - skolen
4. -7.YJ. drenge
Torsdag k|.16.0C17.30
Første gang 18. september
Kontingent: 250 kr. inkl. T-shirt

Rene Knudsen

7526-0919

Jan Andersen
7526-0068

Flemming Knudsen

Totaly Splce
3. - 5. kl. piger
Tirsdag kl. 19.00 - 20.00
Første gang 16. september
Kontingent 275 kr. inkl. dragtleje

Velkommen agentpiger tilen ny omgang
gymnastik krydret med spændende op-
levelser i actionstilen, Vi kan ikke love, at I

ikke får sved på panden, men vikan love, at
det bliver sjovt, spændende og super sejt.
Så pak make-upen samt praktisk tøj (til ål
slags vejr) og mød op til hæning "agentpiger,.

Sandie Eis Jeppesen m.fl.

7526-0413

l,l
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Teenager piger - skolen
6. kl. - 17 år
onsdag kl. ??
Første gang 17. september
Kontingent: 275}r. inkl. dragtleje

I skrivende stund forsøger vi at finde en

leder og det skal nok lykkes. Henvendelse
angående holdet kan ske til Lene Jensen,

ilf.7526-0005

Gymnaerobic - skolen
Mandag kl. 19.30 - 21.00
Første gang 15. september
Kontingent: 300 kr.

Nu er det atter tid til at kridte skoene og

trække i noget behageligt tøj, så vi rigtig

kan komme iform igen efter en lang og

velfortjent sommerferie.
Vi skal køre en masse øvelser for ryg,
mave, lår og baller samt afspænding,

Vi er tre ledere, som på skift vil præsen-

tere jer for lidt af hvert. Alle kan deltage -
tykke, tynde, høje, lave, begyndere, øvede,
m/k'ere osv. Tag din nabo, veninde,
mand, kone eller kom med dig selv, så
skal vi sørge for, at du hygger dig.

,ffi::.ffi.i
1:]Wjw

"-'W
Tina Hedegaard

7526-0107

Anette Plauborg Schmidt

7526-0150

Lene Jensen

7526-0005

l,lr26



Motionsdamer uden opvisning - sfonn
Mandag k|.18.30- 19.30
Første gang 29. september
Kontingent:250 kr.

Nu skal det være!
Kom og få forbedret din kondition, få
mere energiog føldig bedre tilpas,
Alle er velkomne, både nybegyndere og

øvede,

Vi glæder os til at se jer.

Kirsten Plauborg 7526-0046

Else Marie Madsen 7526-0412

lngrid Kristensen 7526-0065

Karin Heiselberg 7526-0407

Anita Hansen 7526-0092

Motion uden alder - Hallens mødelokale
Tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Første gang 23. september
Kontingent 175 kr.

Jeg glæder mig til at komme i gang med
nye og kendte ansigter. Stille og roligt skal

vi 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 il|.
Kom og deltag med godt humør.

Vi holder efterårsferiefuinterferie som de øvrige
hold under HGF.

Velmødt!
Hilsen årgang 37 - lngeborg Haahr

lngeborg Haahr
7526-0138

Motionsdamer med og uden opvisning -
Tistrup Minihal
Torsdag kl. 18.30 - 20.00
Første gang 18. september

lda Møller

Motionsmænd med opvisning -
Tistrup Minihal.
Torsdag kl. 20.00 - 21.00
Førcte gang 18. september

l.l
Niels Kristian Nielsen
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TIDSPLAN FOR GYMNASTIKKEN 2OO1IaOM

Alle hold træner i Horne Skoles gymnastiksal undtagen motionshold u/alder, der er i

Horne Hallens mødelokale,
De tre Tistrup hold træner i minihallen.

Hold Mandag Tirsdas Onsdaq Torsdag
Forældre/barn 17.00-18.00

Lopperne 17.00-18.00

Små piger, bh., 1. og 2, kl, 16.00-17,00

Små drenge, bh, - 3, kl. 18.00-19,30

Store piger, 3.-5. kl, 19.00-20.00

Store drenge, 4.-7.kl. 16.00-17,30

Teenager piger ')')

Damer u/opvisning 18.30-19.30

Gymnaerobic 19.30-21,00

Motionshold u/alder 10,00-11.00

Motionsdamer m/opvisning
Tiskup

18.30-20,00

Motionsmænd n/opvisning
Tistrup

20.00-21.00

Springmix 3. kl. -15 år
Tistrup

17.00-20.00



VELKOMMEN I FODBOLDKLUBBEN E@W
Et arrangement som blev afholdt på Horne Stadionlørdag den 10. maj kl. 1&16,
Ca. 30 mikrospillere og deres forældre var mødt op til træning, hvor forældrene legede
sammen med deres børn i første halvdel af seancen,

Efter pausen blev der snakket mikrofodbold og holdninger omkring at være ny i vores
fodboldklub HlFffB. Hele denne del blev styret af 2 JBU instruktører.
I den periode, hvor forældrene snakkede fodbold, blev børnene passet af nogle oldboys
og ynglinge spillere, som havde arrangeret kage og snobrødsbagning ud over at der
blev spillet lidt fodbold.

Ungdomsudvalget

VILDBJERG CUP HORNEffISTRUP

Netop vendt hjem efter 4 dages dejlige, sjove og forrygende fodboldoplevelser, vil vi
gerne rette en tak til alle, der var med, for jeres positive måde at være på og den modta-
gelse vi som onyeo 

har fået.

Alle tre hold lagde ud med sejre i deres åbningskampe og på andendagen formåede alle
at gå videre i deres puljer - lilleputterne blev endda puljevinder.
På tredjedagen blev alle forhåbninger slukket. Alle fk nederlag i deres kampe, også selv
om det med Horne/Tistrup'øjne' ikke var helt retfærdig hver gang.
Turen var dog ikke kun fodbold, det var også samvær og fpllesskab, ikke mindst om
aftenen hvor borde, stole og griller blev rykket sammen tirfæilesspisning og hygge.
I klubben bliver der fokuseret meget på informationsniveauet, især overfor oJ"nye,, til
det er der kun at sige, den er super, ligesom modtagelsen har været det.

tr@w

Hilsen familien Lyst og på gensyn i vildbjerg i2004 -måske med endnu flere deltagere,

BRUUN
sroaFc^tt€ 19 . 662r6nit ?iane

JOHII LARSEII FRITIDSBYG APS
Mallevei 9 Home 6800 Varde

Tll.Æar 75 26 0{ 86 Bit 23 4i t6 sg
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STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 29



MIKRO 95 TIL SUPERLIGAKAMP I ESBJERG

Den 1. juni tog vi 11 spillere og nogle voksne til Esbjerg Stadion, da EFB havde inviteret

Mikro 95 til at løbe ind sammen med superligaholdetfør kampen startede.

Lige før de skulle løbe ind, fik vi at vide, at det blev sammen med FC Midtjylland de skulle

løbe, da Horneffistrup's tøj ligner EFB's for meget.

Det kunne ikke stoppe drengene i at få en stor oplevelse, den eneste forskel var, at til-

skuerne råbte "bonderøveo, da FC Mldtlylland løb ind og de klappede da Esbjerg løb ind..

Drengene syntes virkelig at det var sjovt og nogle havde endda mavepine pga. sommer-

fugle - tænk på at der var 6.209 tilskuere.

Vi havde alle en god dag for EFB vandt 41, og drengene var en oplevelse rigere.

På billedet ses spillerne på vej ind på stadion.

I ESBJERG

JUNIORER PA 40 KM VANDRETUR

Lørdag den 24, maj mødtes 13 friske juniorer og deres leder op på Horne Stadion, for
det var tid til at gå 40 km og få et fint vandreskjold for det. Der var bestilt godt vejr, men

leveringstidspunktet blev overskredet, så det var med regntøj at langt de flest kilometer
blev gået. Turen gik til Thorstrup, hvor madpakkerne blev spist i et læskur på skolen. De
våde strømper blev skiftet og mange fik plastikposer i de våde sko. Turen fortsatte til Sig,

hvor vi fik varm kakao og boller hos Tove Sørensen - mange tak for det!. Turen gik vide-

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



re til Varde, hvor regnvejret holdt op og vi fik sodavand og kage. Det er, let nok at komme
ud, men'at komme hjem er ikke altid let. og turen over Mejls til Horne blev mere og mere
hård jo tættere vi kom Horne, Da alle endelig kom til Horne med ømme fødder, store
vabler og nogen med smertens og træthedens tåre strømmende ned af kinder kunne vi
konstatere at alle, på nær en leder havde gået de første 30 km.
Der sker et eller andet med folk når de ved at dagens vandretur er overstået, for selv om
de har været nok så trætte og haft nok så ondt, så går der maks.%time så er alle friske
til at lege og pjatte - heldigvis.

Efter for lidt søvn og morgenmad søndag morgen skulle de sidste 10 km tilbagelægges
igen i regnvejr, For nogen gik det bare derudad, mens det for andre var en kamp uden
lige, Efter ca.2% time kunne alle med stolthed sige at de havde gået 40 km og stolthe-
den blev ikke mindre, da de modtog et 40 km vandskjold. TILLYKKE MED SKJOLDET -
DETVAR GODT GÅET.

. Spejderne/Kathrine

SOMMERLEJR 2OO3 I "MÆLKEBøTTEN" I BORK

Lørdag den 5. juli var det endelig blevet tid til årets nok største spejderbegivenhed -
sommerlejren. Junior og spejdere cyklede til 'Mælkebøtten" i Bork, hor sommerlejren

skulle foregå. De brugte den første dag til at opbygge en lejrplads, med bl.a. spisebord,

tørrestativ, telte og bålplads. Maden blev lavet over bål og som jyde kan man vist roligt

sige: "Det var ik' så ring' endda.'

Mandag morgen begyndte ulvenes sommerlejr, samme sted, men de blev dog kørt i bil

derud og havde kokke med.

I løbet af sommerlejren skete der mange ting, der var hike, besøg i vikingbyen og gåse-

mandens hus, klatring på klatrevæg, strandtur, maling af T-shirts, natløb og meget mere.

Hver aften var der lejrbå|, hvor der ar konkurrencer - hvor man blev våd af hovedparten,
sange og vittigheder.

Lejren blev afsluttet fredag, hvor forældre fik kaffe og der var oprykning og uddeling af
årsstjerner.

En god lejr med godt humør og uden de store skader, men med'skadedy/ - lus, var slut
og det var tid til at indhente MEGET søvn.

Spejderne/Kathrine

EItrtrNNGIISO
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 1 6, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02 't1 , lax. 75 26 03 96

d€l
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I 100 året for Home ldrætsforenings stiftelse var der i strålende solskin, Kr. Him-
melfartsdag, den 29. maj 2003 indvielse af den nye kroketbane nord for fodbold-
baneme og parkeringspladsen.
Formanden for Home ldætsparlq Per Jespersgaard holdt indvielsestalen og klip-
pede snoren til det nye anlæg. Endvidere blev der talt af formanden for Horne
ldrætsforening, Dora Harck og formanden for Kroketudvalge! Kurt Aggeboe. Ba-
neme blev straks taget brug af de flittige krokebpillere.

,IloPrts
,J€eo

Et.aod€ sfud at øtdes

Jagr grlædæ .øg Al 4€ se ,/er

Venhgr Åilse.z

K*s€eo Eanxez

tlf 7526-00/9

Tagrenovering
Tømrer - snedkef. ..61.

Altlreparation ,./\

*Nybynn,ngt, f \

TS Tømrer &
Byggemontage
V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 42 80
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Ejnar Lindblad, Maskinfabrikken'Kjærgaardo, Hoven, har en }årig sponsoraftale
med Horne ldrætsforenings kroketudvalg. Sponsoratet er det første år udmøntet i spiller-
jakker til alle turneringsspillere.

Om Maskinfabrikken 'Kjærgaard' fortæller Ejnar Lindblad, at det mest er udstyr til fiske-
opdræt de producerer. Bl,a. pumper til vand og pumper til at pumpe fisk op af dammene
til transport,

7*8Q Yo af produktionen går til eksport, bl.a. til Sydamerika og Norge. I øjeblikket arbej-
des der på en ordre til Kina.

Ejnar Lindblad fortæller, at det er en branche i fremgang. Halvdelen af de fisk der spises
i dag, er opdrættet i dambrug.

Fabrikken beskæftiger 45 mand, heraf 2-3 lærlinge.
Ejnar Lindblad er glad for den indgåede sponsoraftale. Kroketafdelingen har selv kunnet
disponere over pengene, og han synes at det har udmøntet sig i nogle flotte spillerjakker.

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALE AUTO PARTNER
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Primo har givet nye trøjer til Horne/Tistrups lilleput B 1. hold. På billedet ses spil-
lerne i deres flotte trøjer. En stor tak til Primo.

mrcH'
PRIMO DANMARK A/S
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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Hornes hener i serie 5 fodbold har fået sponsoreret nye trøjer og shorts af Home
Andelskasse. HIF takker for støtten.

HIF fodboldudvalget

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636

KR,II]\IMIiRGADIi 9 , VARDE . TI,F.75 22 14 I4

Tistrup OPfm
G. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf.75291287

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

Tlf. 75299093n5299098
Biltlf . 202249 40 nM2 49 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgas
. Solvarmc
. Ventllation
' Kloak

' Blikkenslagerarbejde
. Vand
' Varme
. Smitet
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SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed. Bådetør, under og efter sporten er detvigtigt, atdu
drager omsorg for din krops vel og vel, Uanset om du jogger i din fritid eller
dyrker idræt på eliteniveau, skal du nemlig fungere optimalt - både for at opnå
de bedste resultater, men også for at undgå ubehagelige følgegener. Derfor kan
du få stor glæde af Matas Sports Care produkter.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sportil
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Skansen 2 . 6800 Varde . T1f.75220O 25

!x{It{*Jr{I
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr.260 Lørdag den 6, september 19,-20. septerirber

Nr,261 Lørdag 15. novembet 28,-29, november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, t\i.7522-0367, birthaschmidt@mail,dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf, 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, t11.7526-0527

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

36 STøT VOBE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



New Midi

Sto - re flot te bog

GEm

på dm hvi - de hest

F

sol - skin regn og

G

Bo S. Vesterbye 2003

Pm -m

Dine drømmes drømmeri

En sang til Horne

c

trqe-va

/Em

jo så - mmd

lo Em

blæst

F16F

19c
kig - gs lidt i

c

bla - det ven - 4tr sig.

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thonlrupvej 132, 6800 Vardc, tlf. 75 26 M lO
Kontortid Nr.Nebcl: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontorlid Horne Andelskassc: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

24.08.2003

31.08.2003

07.09.2003

14.09.2003

21.09.2003

28.09.2003

kt. 10.30

kt.09.00
lngen

kl.09.00 Høstgudstjeneste

kt. 10.30

kt.09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flt 7526-4055

ilf.7526-0042
ilf.7526-0085
[f.7526-0031

AKTIVITETSKALENDER

sept. 14,09.2003 Høstgudsgeneste-kirkekaffe
18.09,2003 Regnbuen, Generalforsamling
20.09.2003 HorneSkole,Jubilæumsfest
21,09.2003 Primostævne

27,09.2003 Høstfest i halen
dec. 06,12.2003 HorneJagtforening,Fællesjagt

07j22003 Julekoncert

19.12,2003 Juletræsfest

21.12.2043 Juleoptog
jan, 03.01.2004 Horne Jagtforening. Rævejagt

17.01.2004 Horne Jagtforening. Rævejagt

24.01.2004 Højskoledagi Horne

27 .01.2Q04 Sogneforeningen. Generalforsamling
febr. 01.02.2004 Ny salmebog

1 3.02,2004 Horne Jagtforenin g. Generalforsamlin g

marts 16,03.2004 Familie og Fritid. Afslutning og udstitting

20.03.2004 Horne Gymnastikforening, Lokalopvisning
30,03,2004 FamilieogFritid, Generalforsamling
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W
ZETOR

- Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst SVEND HERMANSEN

Ølgodvel'|40 Tlf. 75 26 01 55
Bounum Tlf. 75 29 93 33
6870 øLGOD Bit 40 28 33 93

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

8,o.nlla t&tlaaæty'dd
JOHil SORG HAIISEN
HOR!{E . 6800 YAaOE . TLF: 75 æ 0 9:teffi

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. T1f.7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 OZ 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. ?.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Ø*crberg
Kirkebakken 5, Home

Tn.75260102

Mekaniker

Anders KJensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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