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Ovenstående billede viser hvordan Arne Winter Nielsen var kørende, da han i en

alder af 20 år kørte to kammerater fra Kvong til Varde. Det foregik med en trillebør
af træ og med jernhjul. Fra Kvong til All var der grusvej, men hvordan mon A11

var i 1938. Det gjaldt et væddemål og Stinne (Arnes kone) mener, at turen skulle
klares på under 4 timer. Billedet er fra Sækbæk Kro og selvom det ligner en ryge-
pause, så skal der nok også lidt væske på, for at klare turen videre mod Varde. At
Arne vandt turen kan ikke forbavse nogen. Arne Winter var en kendt mand i sog'
net han var stor og stærk, men hård ved sig selv. Han var altid i godt humør og

festlig at være sammen med.
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Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'0166

El-installationer

Hvidevareservice

EDB- og data-installalioner

lndustri-installationer

Tele/alarmanlæg

Afd. af Olesen & Jensen

Råt;fsi3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

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

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk
TLf.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf. 2368 8950 - 2368 8955
Tlf. 7526 0467 - 7526 0520

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på tlf. 7526-A07O

Mobiltlf. 27127072

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Horne
Tørnrerfotretning
@

TLf.75260214

. AOLICBYQqEBI rrLslurrEt

. rNDUST!IAyQCEEI ///// g\r! /////. LANDaBUesByeeEBI //Ft'f;tfiIrw. EBITIDSHASE
t EEPABASTIONSABBE,IDE
. PB0JEKTEBINq AP BYQCEAI

Tømrenn: Knud Lund Hansen' 75260214

Ing.: Morten Henneberg' 75260316

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33
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$Å ]R IIH $NARI

at du/l har chancen for at være med til forårets store fest i Hornehallen

HORNE IDRÆTSFORENING og HORNE IDRÆTSPARK

arrangerer nemlig i fællesskab endnu engang alle tiders fest med lækker mad, dans,

samvær og hygge. Kaffen er gratis, Reserver derfor

lørdag den 13. april kl. 18.30

Tag venner, naboer og kollegaer under arrnen og scor en uforglemmelig aften.

Bestil billetter allerede nu.

Alle tiders ide for hele din gade/vej/ nabolaget, eller hvad med at samle dine arbejdskol-

legaer.

HORNE IDRÆTSFORENING og HORNE IDRÆTSPARK

er i fuld gang med at'kridte' hallens gulv op til dans, Den stensikre dansemusik leveres

af

BJøRN & OKAY

Pris: 225 kr.

Obs! Der er 10 o/o rabat ved samlet køb af 25 billetter

Billetbestilling:
Hornehallens cafeteria, tlf. 7526 0352 eller direkte på www.bye0p?Alandet,dk

Afhentning senest den 1, april i hallens cafeteria.

Vi glæder os tilfesten - det håber vi også, at du gør,

Horne ldrætsforening og Horne ldrætspark
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

Virksomhedsbesøg:
Rundvisning hos Hjort Knudsen A/S Polstermøbler i Lyne.

Onsdag den 27. februar 2002 kl. 19.30.

Mød op tilen spændende aften.

Tilmelding til Dagmar på tlf. 7526 0385 eller Mona på tlf, 7526 0400 senest den 21, fe-

bruar.

Hvis du/l har brug for kørelejlighed, så nævn det ved tilmelding. Vi kan i så fald køre fra

Horne Brugs kl. 19,10.

Pris 25 kr. inkl, kaffe + brød.

Familie og Fritid/Mona Clausen

HORNE AFTENSKOLE

Afslutning og udstilling af aftenskolens aktiviteter i sæson 2002

tirsdag den 19. marts kl. 19.30 på Horne Kro

Underholdning med lysbilledforedrag og irsk musik - "lrland rundt på cykel' v/Astrid og

Kaj Kristensen, Esbjerg (se omtale).

Entre: 30 kr. + kaffe

Udstillingen er åben fra kl, 18,00,

Ting til udstillingen bedes afleveret på Horne Kro mandag den 18, marts fra kl. 16-19,

Horne Aftenskole/Tove Sørensen

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

Bankoklubben
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TRLAND RUNDT PA CYKEL (1{00 KM P 4 UGER)

Astrid Kristensen (56) og Kaj Kri-
stensen (55) tog første halvdel af
1999 orlov fra deres jobs som hhv.

børnehaveklasseleder og lærer.

Den første tid brugte de på et høj-

skoleophold på Diget ved Skagen

og hele maj måned var de på cykel-
tur i lrland.
I løbet af 22 dage cyklede de 1100 km,

hvor de oplevede den varierede natur,

de mange historiske mindesmærker,

folkemusikken, den irske befolknings

livsglæde og hjælpsomhed. En cykel-

tur, der var en stor oplevelse og udfor-

dring for både krop og sjæ|.

Alle disse dejlige, positive og livsglade

oplevelser har de kædet sammen til et

meget flot lysbilledforedrag, som de

har haft stor succes med rundt om i

landet. Naturoptagelser i foredraget er

ledsaget af irsk folkemusik. I 2000

holdt parret ikke mindre end 40 fore-

drag.

Astrid og Kaj kommer i foredraget også ind på betydningen af at tage en pause i arbejds-

livet og betydningen af at kombinere ferie og motion samt vigtigheden af også i hverda-

gen at søge oplevelser og motionere - og vel at mærke vedblive med det uanset alder.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Ansøgning om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.

april 2002,

Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne By og Sogn.

Ansøgningen sendes til Gert Lynge, Lundagervej 48, Horne,

Horne Sogneforening
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KONCERT I THORSTRUP KIRKE

søndag den 3. marts k|.19.30

De medvirkende er gruppen Blue Train (se omtale), der består af Nynne Lange, sang -
Filt Kristensen, saxofon, tværfløjte og basklarinet - Povl E, Carstensen, kontrabas og

Allan Jarmer, klaver.

Hvis man ønsker kørelejlighed, kan

Viggo Århus, tlf. 7526-0157.

man kontakte Svend Bruun, tlf, 7526-0365 eller

Horne Menighedsråd v/organist Grethe Jensen

Nynne Lange, sang
Nynne er suveræn jazz sanger, kendt fra Kansas City

Stompers, Peder Kragerups og Finn Zieglers orkestre, Hun

synger udtryksfuldt og lige til sjælen, Meget erfaren med

kirkemusik efter 20 år som kirkesanger ved frederiksbergske

kirker, og hun har netop afsluttet sit studium som cand. theol,

Nynne forvalter traditionen på overbevisende måde,

Filt Kristensen, tværfløjte, saxofon, basklarinet
Filt er fuldblods musikant og den store inspirator, Han giver

gruppen det brede klangspektrum, lige fra æteriske fløjtesoli til

det sonore akkompagnement med basklarinetten. Filt er

uddannet både ved det Rytmiske Musikkonservatorium og

Ves$ysk Musikkonservatorium, og har plads i The Orchestra, lb

Glindemann's Big Band m.m. Filt har sin egen kvartet "Dibap"'

Povl E. Carstensen, kontrabas
Som musiker er Povl en sejt swingende, stensikker bassist,

men med en egen lyrisk tone. Han viderefører stilen som lærte

at kende under sit ophold på Berklee School of Music i Boston

og som han har udøvet med mange musikere fra den danske

jazz elite. Som komiker er Povl kendt fra John & Aage, som

stand up komiker og som forfatter af tekster og bøger,
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Allan Jarmer, klaver
Duke Jordan har sat sine spor iAllans klaverspil, som stræber

mod den stærke melodi og det ædle anslag. Påvirkningen kan

tilskrives den periode i firserne, hvor Jarmers Musikskole

eksisterede, Duke, Povl Carstensen og andre danske og

amerikanske musikere underviste der, Allan er cand. mag, i

musik, organist PO og musikskoleleder.

HORNE KIRKE . STEN TRIOLOGIEN A

Varde Kommunes kunstudvalg har støttet initiativet med 10,000 kr, Rq@
Efter at arbejdet med og omkring stenskulpturerne er færdigt, vil menighedsrådet gerne

takke alle som har været med til at gøre udsmykningen mulig,

MenighedsrådeUSvend Bruun

VARDE.EGNENS KIRKEHøJSKOLE

Menighedsrådet gør opmærksom på Varde-egnens Kirkehøjskole, som er en foredrags-

række for alle om teologiske og kirkelige emner. Kirkehøjskoledagene arrangeres af

nogle af Varde provstis præster og støttes økonomisk af provstiets menighedsråd.

Kirkehøjskolen afholder et arrangement 4 lørdage om året i konfirmandlokalerne,

Vestervold 1 i Varde, Hver gang fra kl. 10.00 * 15,00. Foredragene henvender sig som

nævnt til alle og koster kun 75 kr. pr. gang, Man medbringer selv frokost,

1. møde i 2002 er 23. februar inden for området DET GAMLE TESTAMENTE. Emnet

er: "Kampen om Palæstina som det forjættede land", og foredragsholdere er professor,

dr, theol, Benedikt Otzen, Århus og generalsekretær, Heinrich Pedersen, Den danske

lsraelmission.

2.møde er 16. marts, hvor emnet inden for området KIRKEHISTORIE er: 'lslam og

Kristendom",

Se nærmere i den grønne folder i kirkens våbenhus. Vel mødt,
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HORNE HAVEKREDS

Onsdag den 6. marts kl. 1930 i Horne skole

I ampler og krukker.
Havebrugskonsulent Villy Mougaard fra Blomstergården i Batum giver

ideer til dyrkning i ampler og krukker.

inspiration og

Mange sydlandske planter har vundet indpas i plantesortimentet, og nogle af dem bru-

ges i ampler og krukker på terrassen, Andre bruges i de mange vinterhaver og udestuer,

der er bygget i de senere år. Et foredrag om mange nye planter til området, men selvføl-

gelig også med nogle gamle kendinge, som er på vej i glemmebogen,

Hovedarterne er pelargonie, ildkrone, fuchia, engletrompet, citrus, oliven o.m,a, Der

vises masser af lysbilleder,

Alle er velkomne +ntre inkl. kaffebord

Lørdag den 9. marts kl. 08.30 i Kulturhuset i Ølgod.

Forårskursus - Roser i haven - arrangeret af Region lll, som

del af.

Horne havekreds er en

Roserne åbner for en verden, der er mangfoldig, forunderlig og fortryllende. De er en

uudtømmelig kilde til glæde og oplevelse.

Formanden for Det danske Rosenselskab - Peter Jordt er instruktør på dette kursus

om dyrkning og pasning af roser.

Medbring selv frokost og morgenkaffe. Regionen giver et rundstykke.

Afslutning kl. ca. 15,00, hvor regionen er vært ved kaffen.

Der kan købes drikkevarer i alle pauser.

Pris: 100 kr. pr. medlem til dækning af kursusudgifter.

Tilmelding senest den 1, marts til L, Aamann Jessen på tlf. 7526 0239 eller til Poul Ha-

gedorn på tlf, 9737 1507
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Lørdag den 13. april k|.10.00- 16.00 ffi
f'.'.u

Åbne haver 2 steder i Herningområdet - arrangeret af Region lll, som Horne Have-

kreds er en del af,

Annelise og H. lngo Nielsen, Blomstertoften 55, Tjørring, der har over 3,000 forskel-

lige planter ved vandpartiet, surbundsbedet, stenbedet og i alpinhuset.

Birgit og Robert Andersen, Grøndalsvej 3, Herning, der blandt meget andet har alpi-

ne planter i højbede med støttemure af sten. Mange planter er forårsblomstrende.

HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner afholder generalforsamling

søndag den 10. marts kl. 14.00 i opholdsstuen på Hornelund

Dagsorden if, vedtægterne,

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 1. marts'

Hornelunds Venner/EllY Jensen

HORNE PENSIONISTFORENING
18.02.02

25.02.02

04.03.02

11.03.02

18.03:02

Harald Christensen, Vejen, rejse med lysbilleder'

Erna Nielsen, Hodde, motion i hverdag, en glad pige.

Henning Østergård, Janderup, film fra Norge.

Gunnar Ahle Jensen, Kibæk, rejser og lysbilleder.

Afslutning, tag en pakke med til 25 kr., som vi skal spille om.

cøotlttlcssAlc 
V//v//

Mandag den 1 . april kl. 13.30-17.30 vil det igen være muligt både at gøre en god handel

og at støtte et godt formå|.

Spejderne vil både sælge gødning, kalk, spagnum'

Der vil blive omdelt blad med tilbuddene og en bestillingsseddel. Bestillingsseddel er kun

nødvendig at bruge, hvis man ønsker at købe, men ikke er hjemme, Bestillingsseddel og

betaling afleveres personligt hos Hans Guldager eller Vestjysk Andel.

Bor man uden for byzonen, kan man bestille hos Ove Bertelsen, tlf' 7526-0082.

KFUM-Spejderne, Horne/Hans Guldager
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TISTRUP/BOUNUM SMEDE. OG MASKINFORRETNING

Hos Tistrup/Bounum Smede- og Maskinforretning har man i vinter renoveret og nyindret-

tet smedebutikken. Samtidig har man fået nye varer ind, så man ud over landbrugsred-

skaber nu også sælger bl,a, haveredskaber, maling, værktøj, arbejdstøj og plænetrakto-

rer, ligesom man har ombytningsgasflasker,

Det hele præsenteres sammen med en række nye og brugte maskiner ved et

ÅerNr Hus
fredag den 22.februar 2002

k|.10.00-16.00

hvor der bydes på kaffe og kage.

I forbindelse med åbent hus arrangementet gives der 10% rabat på alle ikke nedsatte

butiksvarer,

Alle er velkomne.

GENERALFORSAMLING I H.I.P.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne ldrætspark

mandag den 25. marts 2002 kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden: 1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere

2, Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og budget

4. Valg af bestyrelse og suppleant

5. Valg af 2 revisorer
6. lndkomne forslag

7. Eventuelt

Kom og vær med til at diskutere H,l,P.'s fremtid.

Horne ldrætspark/Keld Jochumsen
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"Hvildts Modestue'
HorelulC 81, Home 6s0 Varde

752Ø?a4
hutlhow@nildt

For at få plads til forår/
sommertøjet, sælges resten af
vinterkollektionen nu til halv
pris - kom og gør et godt køb.

Og se forårs/sommer
kollektionen 2OO2

Få gratis katalog.
Se evt. katalogetr www.friendæx.dk

Sidste mode i tøj og sko

til piger, damer og

herre.

Åbningstidert
Uee 9 Man Tir. Oro. Tor:. Fre

KL 16.18
Lør. 2/3 kL lO.L4
Sm. 3/3 kL, ta.t2

MINILEGESTUEN

Minilegestuen er med til idrætom dagen ihallen. Alle onsdage iulige uger kl,9-11. Vi

mødes i det store mødelokale,

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

Hver fredag formiddag kl. 9-12. Kig forbi. Både voksne og børn hygger sig,

Vi følger skolens ferieplan. Derfor ingen minilegestue i uge 7.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta tlf. 7526-0501, Dorthe tlf. 7526-0995 eller Nin-

na flf, 7526-0605,

FAMILIE OG FRITID HORNE

Generalforsamling afholdes

onsdag den 3. april kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne Skole,

Dagsorden ifølge vedtægterne,

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til lokal-

foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens aftoldelse,

NB, Medlemskort til Familie og Fritid for sæsonen 200212003 kan købes denne aften for

100 kr,

Familie og Fritid/Mona Clausen
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Når jeg sidder her ved vinduet og ser ud på vejret, er

det stadig gråt i gråt - og det har det næsten været

længe. Solen er livgiver, og den savner vi. Selvfølge-

lig er det fristende at drage mod syd, hvis man har tid

og råd. Men det er jo kun for en kort stund, Vores vir-

kelighed er her på den nordlige halvkugle, og derfor

varmer det også helt ind i hjertet, når dagene bliver

længere, og foråret er på vej.

Sydlændinge ænser næppe årstiderne så meget,

som vi gør.

Vejret er altså gråt i vores del af verden på denne tid af året - hvis da ikke det er rigtig,

ægte vinter med masser af sne, frost og sol, som det kun sjældent er.

Men denne sjældne gang var netop i år - eller rettere mellem jul og nytår! Sikke en fryd

for alle børn. Røde kinder, store smil og masser af energi på kælkene. Heldigvis er nuti-

dens børn så godt pakket ind i vintertøj, at de dårligt nok ved, hvad det vil sige, at fryse

om tæerne så det dunker, og man må ind og sidde på køkkenbordet med tæerne i koldt

vand i opvaskebaljen, indtil der igen kommer liv i dem. Ja, det var dejligt med al den sne

- selvom vi ikke kunne komme igennem og på familiebesøg 4. juledag!

Vi rykker nok også hinanden nærmere, når hele den store verden kan slås ud af kurs på

få sekunder. Man kunne godt blive en trist pessimist, hvis ikke man just lægger mærke til

de små børns glæde og begejstring over bare at være til her i nuet, Det gi'r håbl

Den store verden frembringer sandelig nok af ulykker, tragedier og problemer - så, me-

gen elendighed, at vi kunne fristes til at løbe skrigende bort. Men sådan er vi mennesker

heldigvis ikke. Vi rykker tættere sammen og siger: Så må vi hjælpe hinanden med at

klare det, der skal klares.

Vi sætter os nogle må|, Det kan være store, uoverkommelige mål - og det kan være små

nytårsforsætter. Januar er nok den måned, hvor hylderne bugner af slankemidler og

rygestoppiller. Trim centrene er overtegnede med tilmeldinger, og man ser flere folk i

januar lufie hunde og "julegavefritidssæf, end man ser i august!

Jeg har da også små nytårsforsætter. Men i år viljeg ikke snakke højt om dem - så kan

ingen pege fingre, hvis ikke det lykkes at nå dem!

Et nyt år indbyder vel også til forandring - om så kun i det små, Når ikke jeg kan få pa-

læstinensere og israelere til at forstå og acceptere hinanden - så kan jeg da begynde

med mig selv, Jeg kan holde op med at ryge, og jeg kan smide nogle kilo - jeg kan også

male stuen i en friskere farve - eller besøge 6n der trænger. Jo, forandring fryder,

Godt nytår til verden - og os i den, 
Solveig Bruun
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FODBOLDTRÆNERE SøGES ø@w
Ungdomsudvalget har nu siden november/december sidste år arbejdet på at finde

trænere og holdledere til Horne/Tistrups børne- og ungdomshold. Til trods herfor mang-

ler vi på nuværende tidspunkt stadig så mange trænere, at vi ikke er i stand til at starte

træningen for herrejunior, piger, lilleputdrenge, miniputdrenge og miniputpiger til den

oprindeligt planlagte tid.

Vi arbejder selvfølgelige videre på at finde de manglende trænere, men hvis situationen

ikke bliver bedre inden for den nærmeste tid, må vi nok desværre overveje ikke at til-

melde hold i disse rækker, Det ville være meget ærgerligt, især fordi det netop i år ser

ud til at vi har spillere nok til at stille hold i samtlige rækker, og fordi alt andet ellers

fungerer og er klar til den kommende sæson.

Så kære forældre og klubmedlemmer støt op om holdene, det er jeres klub, og der er

kun jer til at gøre arbejdet!

Henvendelse til:

Søren Jensen,Ilf.75260472 Jan Kaster, tlf.7529 9545

Anne Brynningsen, tlf. 7526 0424 Bodil Uhre Nielsen, tlf, 7529 9583

Jørgen Lund Pedersen, tlf. 7526 0040 Hans Ole Hansen, 11L75299647

Kim Hansen, tlf. 7526 08æ Jens Bach Mortensen, tlf. 7698 1383

Ungdomsudvalget

Horne ldrætsforening / Tistrup Boldklub

UDENDøRS FODBOLD I HORNEffISTRUP

Det er allerede længe siden, at ungdomsudvalget så småt begynote planlægningen at

udendørssæsonen 2002, Fristen for tilmelding af A-hold til ellevemandsturneringerne er

midt i november måned, så allerede på det tidspunkt skulle der tages stilling til, i hvilke

årgange der kan stilles ellevemandshold, og om det skal være A- eller B-hold, Disse

beslutninger tages på grundlag af antallet af spillere samt på grundlag af trænernes og

ungdomsudvalgets kendskab til spillernes styrke.

I sæsonen 2002 stiller Horne/Tistrup med følgende 11-mandshold i A-rækken:

Fortsættes .....'.
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1 ynglinge A (i samarbejde med Ølgod)

1 drengeA
1 lilleputdrenge A

Desuden forventer vi at tilmelde følgende hold i B-rækken, hvor tilmeldingsfristen er
februar måned:

t herrejunior B

1 drenge B

1 lilleputdrenge B

Herudover vil der blive tilmeldt syv- og femmandshold, alt efter antallet af spillere i de
enkelte årgange, Disse hold skal først tilmeldes i løbet af foråret, så holdantal og række-
indplacering ligger ikke helt fast endnu, En ting er dog sikkert, nemlig at vi i 2002 bliver i

stand til at stille hold i alle årgange, således at der er et tilbud til alle drenge og piger, der
gerne vil spille fodbold i Horne/Tistrup,

Tilbuddet til damejuniorspillerne bliver dog ikke i Ungdomsafdelingen, idet sidste års
damejuniorspillere efter en meget tilfredsstillende sæson, hvor de trænede sammen med
dameseniorspillerne i Tistrup, har valgt at tage skridtet fuldt ud og blive seniorspillere nu,

skønt de godt kunne have spillet damejunior et år mere. Vi bifalder beslutningen, idet det
er dygtige spillere, der helt sikkert vil kunne gøre sig gældende hos seniorerne,

Med hensyn tilynglingene har vi, efter flere år uden ynglingehold i HorneÅTistrup, beslut-
tet at forsøge et samarbejde med Ølgod. Dette samarbejde blev påbegyndt lørdag den 2.

februar, hvor ynglingene startede sæsonen på Tistrup Stadion, Se omtalen andetsteds
her i bladet.

Ungdomsudvalget skal nu bruge resten af tiden frem til sæsonstart til at finde de reste-
rende trænere og hjælpere og sammen med disse at planlægge sæsonen for de forskel-
lige hold,

Vi ser frem til endnu en spændende sæson med mange gode oplevelser på og udenfor
banenl

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall€ ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 U I0
Konlortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Konlortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid prival: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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TRÆNINGSSTART YNGLINGE

Lørdag den 2. februar 2002var der officiel opstart på det nystartede ynglingesamarbejde

mellem Horne/Tistrup lØlgod.

Otte spillere mødte op, men da der var direkte afbud fra tre spillere og herudover var

kendskab til en to-tre spillere, som helt sikkert ville komme, samt et par stykker, som evt.

nok kunne overtales, i alt femten til seksten spillere, besluttede man at køre på med

træningen og tage udfordringerne i den rækkefølge, som de uvægerligt vil dukke op med

så smal en trup. Og første udfordring ligger allerede for døren, nemlig at holde gejsten

og motivationen i top til træning, idet en del af spillerne i øjeblikket går på efterskole og

hermed er forhindret i at møde til træning på hverdage, Optimismen var dog i orden, og

de fremmødte spillere var indstillet på at gå til den. Også træner Freddy Jepsen havde

lagt planer, og ud over at fortælle om de lidt mere praktiske ting, kom han ind på de mu-

ligheder, han så for også at arrangere forskellige former for alternativ træning, så som
træningslejr, fiske/grill-tur, besøg i bokseklub, motionscenter, svømme- og bowlinghal.

Spillerne blev derfor bedt om at gå hjem og checke deres kalendere, således at man

kunne få lagt en plan for foråret.

Foreløbig trænes der efter følgende plan:

Mandage og onsdage kl, 18.30 til ca, 20,00

Lørdage (indtilturneringsstart) kl. 13,30 til ca, 15.00

ø@w

Februar: Tistrup Stadion

Marts: Ølgod Stadion

April: Tistrup Stadion

Maj: Ølgod Stadion

Juni{uli: Horne Stadion

August Ølgod Stadion

September: Horne Stadion

Oktober: Ølgod Stadion

Freddy Jepsen, Kvong, ff.7525 4205, mobil 2964 3409, står for træningen, og Ole Skov

Sørensen, Hodde, fungerer som holdleder.

Ungdomsudvalget Horne ldrætsforening / Tistrup Boldklub
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PU LJEINDDELING FODBOLD 2OO2

Serie 4 Herrer
Karstoft lF

Skjern GF 2

Uhre GIF

Filskov lF

Grindsted GIF

Horne lF

Lunde B

Nr. Nebel/Bork FK

Outrup B

Skovlund lF

Tistrup B

Centrurt/Ølgod

Serie 5 Herrer

Nr. Nebel/Bork FK

Alslev B

Andrup lF

Henne B

Horne lF

Næsbjerg RUI

HW
Oksbøl B

Sig/Thorstrup lF

Tarp B

Varde lF 2

Varde lF 1

Vester Nebel lF

HJEMMEKAMPE THANDBoLD. trl 4FAffi
Søndag den 24. februar 2002 | Hodde-Tistrup hallen ll t offi' $/
09,45 Drenge puslinge B HTH - Gram/Tiset HK

10.30 Piger A HTH - Team Vest Håndbold

1 1 .15 Drenge B HTH * Sædding/Guldager lF

12.00 Dame junior, elite HTH - Hørup/Ulkebøl

13.00 Pige puslinge B HTH - Skads- Andrup G&UF

14.00 Dame serie 1 HTH * S|F/Ansager

15,10 Herre serie 2 HTH - Skads- Andrup G&UF

16,20 Dame serie 2 HTH * Glejbjerg G&lF

BADMINTONKAMPE I HORNE.HALLEN

Lørdas den 23. februar 2002 Lørdaq den 2, marts 2002

Kl. 13,00 U/13D mod Varde 2 Kl, 09,00 U/178 mod Hejnsvig

Kl. 13,00 U/15D mod Sdr, Omme

Kl, 14.00 U/17C mod Oksbøl

mw

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2

Fredag den 22. (fredag kl, 20 - lørdag kl. 8)

FastelavnsfesUUNG NAT i HUK's lokaler, Højvangen 4

Fredag den 1. Klubaften - Svømmestadion DK kl. 19-21

Lørdag den 2. Opstartfor nye medlemmer kl. 10-12

Skolekøkkenet Horne Skole - bolsjekogning
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PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 26. februar: Højskoledag på Rødding Højskole - tilmelding senest 16. fe-

bruar

Tirsdag den 12. marts kl. 13.30: Ølgod Kulturhus - generalforsamling, derefter spørger
kørelærer Hans Østergård Hansen, Ølgod:'Kører vi godt nok?'

AFSKED MED HORNE ANTENNEFORENING.

Det er nu endeligt lykkedes, at få afsluttet Horne Antenneforenings regnskab i december

2001. Der har været en del skriverier med en af udbyderne af tv programmer, inden vi

kunne få lukket vor sag.

Det har været nogle spændende år, med mange diskussioner, beregninger og ikke

mindst møder med implicerede parter, inden bestyrelsen kunne fremlægger et oplæg til

sammenlægning med Varde Antenneforening.

Bestyrelsen er glad for den opbakning, vi har fået fra medlemmerne, siden beslutningen

om sammenlægning blev taget. Det blev den jo på den ekstraordinære generalforsam-

ling den 11, april 2000.

Bestyrelsen glæder sig over, at en hel del medlemmer nu benytter muligheden med

internetforbindelse via kabelnettet - og andre - af de nye muligheder for pakkeløsninger

der passer til den enkeltes tv-behov. Det er muligheder, som vi aldrig havde fået penge

til som selvstændig antenneforening med ca, 200 medlemmer,

Alle medlemmer modtog i september 2001 et revideret regnskab og en reduktion af det

indbetalte engangsbeløb fra 325 kr. til 215 kr.

Det var med stor glæde, at Hanne Haaning kunne lukke vor konto og give restbeløbet på

5,328 kr, til glæde og gavn for børn, forældre og personale i Regnbuen her i Horne.

Bestyrelsen - Ruth Jensen, Jørgen Andersen, Henning Hansen, Hanne Haaning og Per

Jespersgaard, Revisorerne Kurt Aggeboe og Gunnar Ditlevsen,

BFUf,SGI.aED . 7OBVEGADE I 3
æ7O øLAOO . lLF:75 24.tA æ BRUUN

sroe€G^o€ 19 . 66?rgrRt tiæsg
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Som omtalt i sidste nummer af Horne-Posten stod skolen i uge 47 til at afholde emneuge

om Kina. Alle klasserne var inddelt på tværs og arbejdede i mange forskellige værkste-

der. De arbejdede med: drager, støbte tinfigurer, fremstillede papir, lavede smykker,

postkort, kinesiske skrifttegn, foldeting, rislamper, kinesisk mad m.m, Skolen havde be-

søg af en far og datter fra Kina, som viste børnene, hvordan man laver kalligrafi og Tai-

Chi - en slags meditationsgymnastik, Kinesiske køretøjer blev også lavet, nemlig en

richshaw (lavet af bl.a, et skrivebord) og en cykelrichshaw. Alt blev samlet på det store

Kinamarked, som var åben torsdag eftermiddag og aften. Markedet var rigtig godt be-

søgt og mange benyttede lejligheden til at spise kinesisk i skolekøkkenet. Gymnastiksa-

len var fuld af boder med salgsvarer, hvor man kun kunne betale med yuan (kinesiske

penge), Banken havde hele aftenen travlt med at veksle fra danske til kinesiske penge.

Alt i alt en rigtig god uge, hvor børnene lærte meget om Kina, Tak for hjælpen ydet af

forældre og folk uden for skolen i forbindelse med emneugen. Tak for det store fremmø-

de tilselve markedet,

Emneugen kostede flere lærertimer pga, markedet og vi har i skolebestyrelsen drøftet,

om timerne skal afspadseres eller børnene skal have fri. Resultatet blev at skolen holder

friGrundlovsdag, onsdag den 5. juni(normaltfrifra kl. 12,00),

Vi har i skolebestyrelsen budt velkommen til Dorte Schori, som er kommunens repræ-

sentant i skolebestyrelsen i Horne de næste fire år, Dorte sidder i Kulturudvalget og viste

os handlingsplanen for det næste år i udvalget, Glædeligt var skolevæsenet nævnt i flere

punkter,

Skolen afholdte valgmøde onsdag den 23, januar, 17 forældre mødte op ud over besty-

relsen - ca. 2Qo/o af skolens børnfforældre!!!!! Mamse aflagde årsberetningen efter at

Dorte havde fortalt fra Kulturudvalget, Dernæst var der valg til skolebestyrelsen for de

næste fire år, Mamse Pontoppidan og Lars Christensen modtog ikke genvalg og hvis

ikke endnu en liste bliver lavet inden den 2. februar ser skolebestyrelsen efter 1. april

sådan ud: Kristen Krogh, Brian Hansen, Henning Lindenberg, Eva Jessen og Linda

Møller.
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Horne Skole er blevet valgt som uddannelsesskole for lærerstuderende. Vi har pt, to
elever i praktik på skolen.

I idrætstimerne i 6. og 7, klasse har volleyball stået på skemaet i lang tid. Klasserne
deltog i et volleystævne den 30. januar i Tistrup, hvor også elever fra Årre, Nordenskov,
Gårde, Thorstrup, Næsbjerg og Ansager deltog. To hold fra Horne kvalificerede sig til
finalen, men tabte.

I 5, klasse øves der flittigt på skuespillet til skolefesten den 7. februar, Eleverne har selv
sammen med Kjeld Søndergård skrevet stykket, Efter oprydningen fra skolefesten den L
februar holder skolen vinterferie.

Husk "åbent-hus-ugen" den 18. - 22. marts
På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

Dqsll
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

fål;:T;:"'" 3:ffill:33
lørdag 8.00-12.00

HORNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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ARSETRETNING 2()O1 FRA HORNE SOGNEFORENING.

FAsTLAGTE ARRANGEMENTER/GøReuÅT :

Torvedagen i august ( se egen regnskab) var i år begunstiget med flot vejr og mange

fremmødte og som altid et godt, velfungerende arrangement

Høstfest: Som altid stor tilslutning. 238 betalende som alle havde en god fest.

Opsætning af julepynt før første søndag i advent forløber fortsat uden de store pro-

blemer. Både små kæder og en delfatninger i trekanter trænger tilen gennemgribende

gennemgang, herefter forventes de at kunne holde endnu en årrække,

Juletræsfest i hallen med god tilslutning og med ny underholdning som forløb fint, God

deltagelse af både børn og voksne.

Juleoptog i byen med Varde Garden samt uddeling af slikposer til børnene. En fast

tradition som altid trækker mange folk,

Græsslåning af grønne områder, tivoli plads, ved Klokkedoj samt Knuds Plads (betales

af Horne/Tistrup spejderne) er i 2001 ikke udført tilfredsstillende, hvilket vi kun kan be-

klage. Vi vili2002sikre en forbedring.

Snerydning og grusning af fortove/områder tilhørende byens borgere, virksomheder og

kommune, har stadig næsten fuld tilslutning, det er kommunen som via deres normale

varsling "bestille/', I 2001 har der ikke været klager, hvilket vi tager som udtryk for at

arbejdet udføres korrekt.

ANDET I 2OO1

Stenskulpturerne ved kirken, betalt af vores fond, samt mindestenen for Asp mejeri er

rejst i 2001, begge solide monomenter som kan stå i mange år og vidne om, at der også i

Horne er overskud og vilje til kulturel udsmykning,
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Kommunens grønne områder i Horne har i 2001 levet op til betegnelsen, desværre er
det mest ukrudt som gør det grønt. Vi har haft møde med den ansvarlige fra park og
vejvæsenet som kort fortalt kunne fortælle, at vi ikke kan forvente væsentlig bedre vedli-
geholdelsesstandard end nu. Der er flere faktorer som har betydning her, bl,a. er arbej-
det udliciteret til delvis kommunal enheprenør med begrænsede ressourcer og mangel-
fuld opgavebeskrivelse,

Endvidere har det stor betydning, at der ikke må anvendes sprøjtemidler mere.

Hvis vi i Horne vil have bedre vedligehold, er det os selv, som skal gøre det på frivillig
ulønnet basis. Vi har forsøgsvis ansøgt om at få det beløb til Horne, som kommunen

betaler kontrakthaver for vedligehold i Horne, men det er ikke muligt efter nuværende

kontraktforhold, som løber i endnu 4 år,

Vælgermøde: I forbindelse med kommunalvalget afholdt vi vælgermøde på Kroen med
8 deltagende politikere, over 80 vælgere og en god debat. Det var en succes, som vil
blive gentaget ved næste kommunalvalg.

Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn har i 2001 givet et afkast på 118.840,10

kr, som fordeltes således :

Menighedsrådet 50.000kr, Stenskulpturer

Regnbuen 7,000 kr. Legeplads

Jagtforening 1,500 kr, Udsætning af fasaner

Sogneforening 15000 kr. Vedligehold grønne områder/sten ved Asp Mejeri

Resten er afdraget på torvelån.

Horne Anlæg: I samarbejde med advokat Jakob Carl arbejder vi med at tilvejebringe de
nødvendige tilladelser fra amt, kommune og Jordbrugskommission til at etablere bypark
på Svend Eriks Petersen jordstykke øst for byen, På nuværende tidspunkt er det ikke
fastlagt om arealet kan købes eller der skal laves lejeaftale, Målet er, at vi kan begynde

at tilplante i2002.

PLANLAGTE TILTAG FOR 2OO2

Være klar med og forhåbentlig etablering af Horne Anlæg,

Overvåge vedligeholdelsesniveauet på kommunens arealer i Horne og eventuel etablere
frivillig rengøringskorps.
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JULETRÆSFESTEN 2()()1

lgen blev juletræsfesten i hallen godt besøgt, Ca, 200 børn og 160 voksne deltog, Varde

Garden startede kl. 19.00 og spillede en halv time, hvorefter Lene Jensen, HGU bød

velkommen.

Det er 15 år siden de fire arrangerende foreninger gik sammen om at holde julehæsfest.,

Efter velkomsten var det børnene fra Myretuen, som sang lucia og et par andre julesan-

ge for os, En ny musiker havde vi lejet i år og spændende er det jo altid, om han kan få

børnene og gerne nogle voksne med i sange og dans omkring juletræet, Musikeren hed

Brian Dahl og kom fra Gørding, og han var rigtig dygtig. Næsten alle deltog i arrange-

mentet rundt om træet, selv de store børn. Han sørgede også for, at julemanden kom

forbi og var med, Ydedigere fik han hjælp af seks lokale spejdere, som havde iklædt sig

nissetøj.

Slikposerne blev uddelt til børnene og en hoppeborg blev gjort klar til de mindste børn.

Diskoteket, som blev leveret af Martin Jensen og Kim Elbæk, gik i gang til stor glæde for

de ældste børn, Cafeteriet solgte æbleskiver, gløgg, kaffe og kage, som mange benyt-

tede sig af,

Der var nu mulighed for at spille billard eller kort og amerikansk lotteri blev solgt, Endnu

engang sagde 11 lokale'JÆ til at levere flotte gevinster til lotteriet, lgen i år fik vi udsolgt i

lotteriet og alle flotte 100 gaver fandt en ejermand. Diskoteket sluttede kl.22.30, hvoref-

ter Lene takkede aftenen af. Der skal lyde en STOR TAK til:

Varde Garden, som trofast spiller for os hvert år - Lene Jensen, som var toastmaster -

Myretuen, som sang Lucia - Regnbuen og Legestuen for pynt tiljuletræet - de seks

spejdere og julemanden - musiker Brian Dahl Andersen - diskoteket ved Martin og

Kim

og sidst, men ikke mindst TAK til gavegiverne:

Doris Christensen, Birgitte Ditlevsen, Horne 4H, Hanne Graversen, Dagcentret
Hornelund, Nanna Århus, Solveig Bruun, Lotte Andersen, Lone Hviid, Tove Søren-

sen og Astrid Karkov.

Skulle der vise sig at være et lille overskud, har vi i juletræsudvalget besluttet at bruge

pengene på at få syet vore egne nissedragter, Hidtil har vi lånt dragterne af Sognefor-

eningen.

Du kan kontakte udvalget, hvis du har forslag/ris/ros til de næste julehæsfester,

Næste juletræsfest er fastsat til fredag den 20. december 2002.

Juletræsudvalget
Spejderne (Merete Bonnen), Sogneforeningen (Bodil Henneberg), HIF (Lise Jeppesen), HGU (Henrietle Nielsen)
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SKIFERIE

\.-{ MATAS SPORTS CARE\\ Suno tbrnun trr sport

Huad køn ui gøre for dig!
Storegade 25 . 6862 Tistrup . T1t.7529 9026
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Skatemæssig rådgivning . Bog{øring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

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

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo 2 I 
^;;#;;,;;;#-å

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

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

Tagrenovering

o,llå1';iJ"'*" ,N
,ååltffi"' ./ t\
TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRØTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 42 80

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Home. 68@ Vorde

CAFETERIA
&ræ;'?"H'"Park

Ei' l;*)!.L.llxy \\+*;'4\<r9/

Mødelokaler op til ca. 100 pers.

,JloPrtE
,J€eo

Et qodt s€ed a6.øødes

,legr grlæder zug 87 a€ se Jer

ffi. venhs Åi/sen
'-------/,-1 t).

-4t 
&tz8cen tlansen

4t' ar 7526-00/9
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KIRKETIDER

Søndag 10.02.2002 k|,09,00
Søndag 17.02.2002 kl, 10.30

Søndag 24.02.2002 k|.09.00
Søndag 03.03.2002 kl. 10,30

Søndag 10,03,2002 kl,09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 4g, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf.7526-4055

If ,7526-0042
flf,7526-0085

flf.7526-0031

!N{it{sir{i
Udgave

Nr.249

Nr,250

Nr,251

Nr,252

Stof senest
Lørdag den 2. marts

Lørdag den 6, april

Lørdag den 18. maj

Lørdag den 3, august

Bladet udkommer
14.-15. marts

18,-19, april

30.-31. maj

15.-16, august

KR,{I]\TMIITGADI g . VARDE . TLn 75 22 t4 t4

Tistrup gPfff
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storeg ade 23, 6862 Tistrup

Ttt.75291287

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

Tlf . 7 5299093 t75299098
Biltlf . 2022 49 40 n062 49 40

. Naturgas

. Solvarme

. Ventilation

. Kloak

' Blikkemlagerarbejde
. Vmd
. Varme
' Sanit4t

- indhent uforbindende tilbud
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febr.

marts

27.02.2002

03.03.2002

18.03.2002-

22.03.2002

19.03,2002

23.03.2002

25.03.2002

03.04.2002

05.04,2002-

06.04.2002

10.04.2002

13.04.2002

uge 23

05.06.2002

12.06.2002

15.06,2002

18.06.2002

uge27
25,07,2002-

28.07.2002

13.09.2002-

14.09.2002

19,09.2002

28.09.2002

29.11.2002

2A.12.2002
22.12.2002

AKTIVITETSKALENDER

Familie & Fritid, Virksomhedsbesøg

Kirkekoncert m, Blue Train

Åbent-hus uge på skolen

Familie & Fritid, Afslutning og udstilling

Gymnastikopvisning i Hornehallen

Generalforsamling H. LP,

Generalforsamling, Familie & Fritid

Ryste-sammen-tur for miniputfodboldspillere

Generalforsamling i Dagli' Brugsen

HIF/HIP fest

Sportsuge

Skolefridag

Menighedsrådenes ældreudfl ugt

4H udflugt til København

ldrætsdag iskolen
Fodboldskole på Tistrup Stadion

Vildbjerg Cup, fodboldstævne i Vildbjerg

4H Dyrskue

Generalforsamling i Regnbuen

Høstfest

Juleanangement i Regnbuen

Juletræsfest i Hornehallen

Juleoptog

april

JUnr

juli

sept,

n0v,

dec,

EIEEItrEIEISEI
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvei 1 6, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02 11 ,la,r. 75 26 03 96
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- Bounum
SMEDE og

v/ aut, ws-inst. SVEND HERMANSENw
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 ØLGOD

Trf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
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Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 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. ?.30 - 12.00

eller cfter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Tft.75260102

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Hvor blev
pengene al?

Hører du også til dem, der stiller sig selv det spørgsmå|, når du
kigger på din årsopgørelse for 2001?

Føler du, at når først skatten, renteudgifterne og diverse

gebyrer er betalt, er der kun "rester" tilbage af din
årsindtaegt?

Fortvivl ikke. Modtrækket er enkelt, nemlig økono-
misk overblik.

Har du først overblikket, kan der ofte barberes

overflødige omkostninger væk. På den måde kan

du i stedet bruge dine penge på det, du har allermest
lyst til.

Kontøkt os for et uforpligtende møde
tz
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ÆAndelskassen
Krosvinget 4, Horne, 6800 Varde

Telefon 75 26 O0 l0
rnnnnru.sda.dk/horne
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