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Den 2. marG kl. 10 - 13 På Horne Skole

Program
Kl, 10,00

ffi*,
Velkomst (Ål*\\.1
Fastelavnssange \I
Tøndeslagning \t
Kroner og næser uddeles \
Kåring af bedste udklædning

Boller, sodavand og kaffe

Børnene underholdes

Kt,11.15
Kt,11.30

Generalforsamling
Pølsesalg

Spejderne

t2: ilqg3.g-- -- ----- - - - -3113!1.,.,. - - --*--{TJt*.t:-2991

HORNEPOSTEN

Så er vi startet på et nyt år. I 31 år har Horneposten været en fast del af livet i Horne

sogn. I alle disse år har forretningsdrivende i Horne og omegn betalt for trykning og

udsendelse af bladet, så det har været gratis for foreningerne og beboerne at benytte
det,

Her først i det nye år er annoncørernes betaling for annoncerne i bladet for det kom-

mende år - Hornepostens 32. årgang -ved atvære i hus.

Vi kan kun opfordre til at alle som føler, at de har glæde af bladet også honorerer de

forretningsdrivende for deres velvilje og støtte til bladet.

Venlig hilsen, Bladudvalget
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Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'0166

El-installationer

Hvidevareservice

EDB- og data-installationer

I nduski-installalioner
Tele/alarmanlæg

Afd. af Olesen & Jensen

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

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

Råi;fs#å

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk
Ttf.7s26-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bilflf, 2368 8950 - 2368 8955
Tlt, 7 526 0467 - 7 526 0520

Strørngårds
Et - Service

Vi tilbydcr alt Iige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidevarer m.m.
Døgnvagt pe ff. 7526-0070
Mobiltlf. 27t2 7072

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Horne

t BOLIqBYCQESI rrLslurrET. INDVS'TBIByQQEBI ///// o.I' /////. LANDBBucsByqQEBI ////GARAIITI/////. FSrrrDsItusE ///// o Dltlltc t////
. 8EPA8Ag'fTONSAEBETDE
t PBoJEI<TEBINC AE BYQQESI

Tomrernt.: KnudLutulHansen, 75260214
Ing.: Morten Henneberg,752603I6

arIf
Landbrugs- og entreprenørarbejde
BerteL SØrensen - Tlf. 75 24 72 33

a
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G ENERALFORSAMLINGIGRU PPERADSMøDE Ail
Søndag den 2. marts kl. 11.15 på Horne Skole iskolekøkkEnet. 

Y////

Valg af repræsentanter til grupperåd samt til spejdernes støtteforening.
Dagsorden if' vedtægterne' 

KFUM spejderne
Horne-Tistrup Gruppe

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK

Der aholdes ordinær generalforsamling i Horne ldrætspark

tirsdag den 25. marts 2003 k|.19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden if. vedtægterne.

Horne ldrætsparUKeld Jochumsen

FAMILIE OG FRITID, AFTENSKOLEN

Afslutning på Horne Kro for sæsonen 200203 tirsdag den 18. marb kl. 19.30

Udstilling af aftenskolens aktiviteter og underholdning om Fanø.

Horne Aftenskole

FAMILIE OG FRITID, HORNE

Generalforsamling afholdes

mandag den 31. marts kl. 19.30 i mødelokalet Horne Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til lokal-
foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens afrroldelse,

NB, Medlemskort til Familie og Fritid for sæsonen 200312004 kan købes denne aften.

Familie og Fritid/Mona Clausen
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HIF

INDBYDER
TIL UFORMEL RECEPTON

I IIALLEN
SøNDAG DEN zo. APRIL

FRA KL. ro TIL 13

Kom og vær med til at markere
Idrætsforeningens 1oo års

Jubilæum.

Vi byder på et lille traktement,
der vil være udstillinger samt

plads til hyggeligt samvær.

På gensyn
HIF

HORNE IDRÆTSFORENING

1903 - 2003

.....100 4n.....

2003 er året hvor HIF kan fejre sin 100 års fødselsdag,
1903 er året, hvor det hele begyndte - nemlig starten på indtil nu et hundrede års for-
eningsarbejde på godt og ondt og i tykt og tyndt,
Et sådan fødselsdag bør i sagens natur ikke gå stille af - derfor er vi i HIF også i fuld
gang med at tilrettelægge årets arrangementer,
søndag den 20. april aftroldes der således en uformel reception i hallen fra kl. 10-13,
hvor g!!g er velkomne (se annoncer her i bladet).
Lørdag den 26. april pynter vi os selv og hallen op tiljubilæumsfest med alt, hvad dette
indebærer af festivitas - glæd jerl

Derudover er der naturligvis en række andre spændende arrangementer i løbet af året -
vi vil blot opfordre til at I holder øje med annonceringen overalt.
Hvis I påtænker at beære HIF med en lille erkendtlighed i anledningen af jubilæet, kan
defte gøres ved at indsætte et beløb på konto nr.77251004493 i Horne Andelskasse.

På gensyn til et festligt år i HIF
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Mrr Lrv An zooo

Mit liv år 2000, tanker ved et årtusindskifte. Historisk Samtund for Ribe Amt og Ribe
Amts Lokalarkiver opfordrede ved indgangen til årtusindskiftet folk til at føre dagbog over
år 2000. 41 fulgte opfordringen og indsendte bidrag, Det er der nu kommet en flot og

meget spændende bog ud af. Blandt bidragsyderne er der fine dagbogsindlæg fa Sol-

veig Bruun og Anne Lise Vandborg.

Bogen kan indtil 1. juni købes for 98 kr., bl,a. på Museet i Varde,
- Tænk, hvis vi havde haft en lignende bog med dagbogsoptegnelser fa sidste årtusind-
skifte, hvor vivar midt iVikingetiden og stod overfor erobringen af England!

Kurt

En stor tak til Andelskassen, der gav flotte sportstasker til hele holdet efter opryk-
ning til serie 3

Bagerst fv.: Træner Jørgen Pedersen, Send Hjørngaard, Michael Svane Sørensen,

Jonas Nielsen, Chr. Bækby Nielsen, Mikael UldahlAndersen, Kurt Poulsen, holdle-
der Niels Tradsborg.
Forrest fv.: Henrik Jessen, Peder Jeppesen, Michael Burkarl, Martin Hansen, Ras-

mus Nielsen, Ulrik Henriksen og Kenneth Ditlevsen.
Mangler: Mogens Jensen
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HANDBOLD KÆW
Håndboldsæsonen er i fuld gang. Nu hvor årst2002 er rindet ud vil vifokusere lidt på
første halvdel af håndboldsæsonen,
Damerne i Jyllandsserien og serie 1, som begge er nyoprykkere i denne sæson, starte-
de med træningen i august måned. lnden da havde spillerne været ude og sælge deres
spillebluser - med succes må man sige.

Spillemæssigt er det gået både op og ned. Jyllandsserien lagde ud med et nederlag i

Højer men har siden revancheret sig og ligger nu på en delt 2. plads, og er desuden
stadig med i Jydsk Cup. Serie 1. holdet lagde ud med at vinde den 1. kamp i Ansager
men har siden kun indkasseret nederlag. Holdet har været lige ved og næsten i en del af
kampene - så pointene kommer forhåbentlig her efter jul.

Serie 3 damer og oldgirls kører derud ad, Oldgids har spillet sig i A rækken i DGl, og
serie 3 spillerne ligger lunt i toppen af deres pulje. Træningsindsatsen og femmødet har
været godt i år - så bliv ved med det piger !l!!

DGI-holdene
Håndboldudvalget og trænerne for minidrenge (årg. 92+93), minipiger (årg. 92+93),
mimimini (årg, 9a+95) og micro (årg. 96€7) havde til opstarten lavet en invitation til

spillerne. Om det var den eller lysten til at spille håndbold er ikke til at sige, men vi stod
pludseligt med ca, 50 micro og minimini spillere. Vi lejede minihallen, fandt en ekstra
hjælper til micro'erne og Tina og Valther trådte til som trænere til minimini'erne, som vi i

håndboldudvalget har sat stor pris på med så kort varsel,

Minimini har 3 hold med i DGI og micro'erne skal til microstævne her efter jul. Vi har
desuden et hold minimini i Horne. Alle holdene har gjort en god figur og det ene minimini
hold kan i øjeblikket kalde sig for kommunemestre. FLOT.

HTH har igen et minidrenge hold og det med hele 14 drenge, Det kniber lidt mere med
pigerne, der kun kan præstere 3 stk. Minidrengene har t hold med i DGI og man kan se
at drengene gør fremskridt for hver kamp. Det er et rent årgang 93'er hold og de fleste af
deres modstandere er et år ældre så de gør det virkelig godt. Vi var så heldige i år, at
JHF har lavet en 5 mands mix m/k turnering, så vi også kunne få vores 3 piger i kamp.
Drengene kører så på skift og hjælper dette hold.

JHF-holdene
Fra JHF har man i år valgt at ombryde i alle ungdomsrækkerne, hvilket vil sige, at der
spilles en turnering før jul og en ny efter jul:

Pige puslinge (årg. 90+91) havde lidt startvanskeligheder da de skulle træne fodbold på
samme tid. Vi havde meldt 2 hold til i JHF, men på grund af spillerfrafald kunne vi plud-
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seligt ikke stille med 2 hold længere. Vi har nu trukket det ene hold og eftertilmeldt
det i DGl. Man kan se at pigerne kæmper og spillermæssigt også gør fremskridt.

Dlenge puslinge (årg. 90€1) er bare blevet bedre og bedre for hver kamp og er stille og
roligt klatret op ad i puljen - enkelte spillere er endog først trådt til hen over efteråret.
Holdet har gjort det så godt at de har spillet sig i A puljen efter jul. Ftot.

Piger (årg. 88€9) er også blevet bedre for hver kamp og man kan se at de har udviklet
deres spil. Det rakte dog ikke tilen pulje A, men alligevel en flot placering.

Drenge (årg. 88€9) gik hen og vandt deres pulje suverænt - tabte kun lige deres sidste
kamp i Bryndum - og har også spillet sig i A puljen efter jur. Hordet spiller meget sevær-
digt og underholdende håndbold, så det er ikke helt ufortjent. Flot.

Team Nord - blev etableret for at sikre, at der fortsat var et håndboldtilbud til de
1&18 årige i Ølgod kommune. Det lykkedes, og spillerne har bakket godt op om
initiativet. De er bestemt ikke kommet sovende til resultateme og har alle været
med til at præge deres rækker. Dame ynglinge Elite har kvalificeret sig til elite B
efter jul, og Dame ynglinge B spillede sig som puljevindere iA puljen.
Dame junior havde begge hold med i B rækken, da kvalifikationen til elite glippede
i sommer€, men begge hold har spillet nogle gode kampe, og det ene hoHlpiilede
sig iA puljen.
GULD: både ynglinge- og junior spillerne hentede guld i deres finaler i kreds cuppen.
Flot,

Drenge og Drenge puslinge samt de 2 Team Nord hold har hermed spillet sig i A og de
resterende hold bliver placeret i nye B puljer efter jul,

Kære forældre, naboer og venner - tag hinanden i hånden og kom op og overvær et
hjemmestævne,
Der er nogle virkelig gode kampe ivente også her i det nye år, så kom og bak op.
Alle vore hjemmestævner annonceres i Ølgod Ugeblad og på plakater ophængt i Horne
og Tistrup,

Håndboldudvalget

KR,,IIMMERGAD}I 9 , VARDE ,T1,F.15 22 1414
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TEAM NORD g@Æw
Vi har nu siden slutningen af sommeren spillet håndbold i Team Nord, det nye holdfæl-
lesskab mellem Ølgod, Skovlund/Ansager og Horne-Tistrup-Hodde. Vi er halwejs i sæ-
sonen nu, og kan se tilbage på en god sæsonstart med nye venskaber, masser af seri-

øst og lærerigt håndbold, samt gode resultater,

I starten af sæsonen spillede vi om kvalifikation til elite, men det gik desværre ikke, Vi

var ikke ordentlig spillet sammen.

Ellers er der knald på. Vi er 18 dame junior spillere, og er alle flittige til at møde op til
træning. Socialt fungerer vores hold godt, defte kan også ses på banen - senest den 12.

december 2002, hvor vi blev kredsmestre.
Turneringskampene er igen gået i gang. Vi har et hold i dame junior A og et i dame juni-

or B, Begge hold kører godt og vi håber på gode resultater.

Til sommer skal vi alle til Ungarn og spille Cup. Vi glæder os meget, og er allerede så
småt begyndt at spare sammen. Ellers glæder vi os til resten af sæsonen og håber at se
nogen af jer til vores hjemmekampe.

Line Bach oo Rikke Skovdal

PRIMO - NY ANNONCøR I HORNEPOSTEN

I dette nummer af Horneposten kan vi byde velkommen til Primo som ny annoncør i

Horneposten. Se annoncen.

mrcm'
PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 1 1

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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øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2O(}3

Tirsdag den 25. februar - Højskoledag på Askov Højskole.
Foredrag, sang og rundvisning ved forstander Dorchweiler.

Tirsdag den 18. marts kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Generalforsamling - derefter fortæller Børge Buurgård, Varde om bjørnejagt i Canada
og viser film.

Tirsdag den 15. april kl. 19.00 - Besøg på Varde Politistation
vfuicepolitiinspektør Herman Jensen, rundvisning og kaffe.

Tirsdag den 20. maj - eftermiddagstur til Skarrildhus
Rundvisning og kaffe

Mandag den 2. juni - 5 dages tur til Hanen
Rejseleder lærer Dresden, Ansager.

Tirsdag den 12. august- Ud i det blå

Tirsdag den 9. september - 2 dages tur til Fyn, Lolland-Falster og Sjælland
Vi ser bl,a. Krengerup gods på Fyn, Møens Klint og staldene hos garderhusarerne på
Næstved Kaserne.

Tirsdag den 21. oktober kl. 13.30 iØlgod Kulturhus
Fhv. efterskoleforstander Åge Jensen, Nr. Nebel, fortæller og viser lysbilleder fra Norge.

November
Afslutningsfest med spisning og dans,

Angående tilmelding - se Ølgod Ugeblad, Alle er velkomne,

lngrid Jacobsen tlf. 7529 9162, Aaqe Schluter tlf, 7529 9236, Erik Andersen t1t,.7524
6855, Svend Hansen tlf. 7526 0185, Age Jensen flf. 7526 0320

TARM øLGOD
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Siden sidst (som jo er helt tilbage fa november sidste år), har vi i skolebestyrelsen
grundig drøftet det helt store spørgsmå|, som er trængt på, nemlig fHvad gør vi ved
situationen, at der på skolen mangler en vics- og en skoleinspektør pr. 1. februar 2003?
Samtidig valgte lederen af børnehaven 'Regnbuen' at opsige sin stilling pr.31J22002.
Fra udviklingsteamet ved Varde Kommune fik både bestyrelse og perænale på skolen
og i bømehaven en skrivelse angående ansæftdse af be nøglestillinger i Horne.

'Er det i forbindelse med ansæfrelsen en god idå at indbygge endnu tættere relationer
end vi kender i dag eller skal vi blot genbesætte de nævnte stillinger helt traditionelt?

Dette blev startskuddet til den helt store drøftelse i bestyrelsen. Viforældrevalgte i besty-
relsen kunne se mange fordele ved en evt. fælles ledelse af institutionerne i Horne.
Forældrebestyrelsen ved børnehaven var også meget interesseret. Vi har derfor været
samlet i de to bestyrelser flere gange og har haft personalet med i drøftelsen også, Alle
var bl.a. inviteret til et møde, hvor en skoleleder fra Sinding-Ørre Midtpunkt i Herning
Kommune fortalte om arbejdet med fælles ledelse i et lille lokal sarnfund, Alle er interes-
seret i et større samarbejde end vi kender det i dag fra børnehave/legestue tilskole og til
SFO, Mange fordele kunne vi se i en ny organisation, hvor der var et lederteam, som
fælles havde ledelsen over de tre institutioner: bømehaven, skolen og SFO, f.eks: -

E at styrke lokalsamfundet Horne

D at opnå større sammenhæng og helhed for børn og forældre
E at alle får samme sprog og kultur
E at personalet kan udnytte og lære af hinandens styrkeområder
E pædagogisk samarbejde

Denne debat har'kostef mange mødetimer, - men har været rigtig spændende og ud-
bytterige! For at gøre en lang historie kort bliver det ikke her og nu, at institutionerne får
en fælles ledelse, det er ikke noget, som kan praktiseres fra dag til anden. Men det er nu
vi mangler ledere, så stillingerne bliver slået op midt i februar. Kjeld Mathiasen sorn var
konstitueret viceskoleinspektør er pr. 1. februar konstitueret skoleinspektør. Kirsten
Høgh er pr. 1. februar konstitueret viceskoleinspektør,

Henning Dahlgård blev fredag den 31, januar hyldet for sit arbejde gennem 20 år som
leder ved Horne Skole. Henning blev stadsmæssigt kørt til skolen for sidste gang i en
veteranbil (vistnok årgang 1932) Eleverne og personalet ved skolen stod klar til at mod-
tage ham med flag. Et flot syn!!!! Elevrådet havde anangeret en afslutning i gymnastik-
salen, hvor eleverne bl.a. havde skrevet en sang til ham i dagens anledning. Han fik
overrakt gave fra eleverne og gav pølser, negerboller og sodavand til alle, Om eftermid-
dagen var ca. 90 gæster inviteret til reception på skolen, fot at få mulighed for at sige
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farvel. Mange gode taler fik han med på vejen til en ny tilværelse, hvor skoleklokken ikke
længere ringer ind,

Henning havde søgt om at få skolens adresse ændret til Mælkevejen 1 i stedet for Fa-

brikwej L Meget passende dukkede brevet med den ændrede adresse op netop på

hans sidste arbejdsdag. Flot klaretl ! !! ! !! !!!

P.S. Husk "åbenthus-ugen" i uge 12 (17.03.-21.03)

På skolebestyrelsen vegne/l-inda Møller

lndskrivningen af børnene til det kommende skoleår står for døren. Ligeledes gør skole-
festen. Vi glæder os til festen og opførelsen af skolestykket 'Pjæk, krudt og ren kage,

mand', som 5. klasse opfører med Marie Nielsen som instruktør.

DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00_1g.00

tirs og ons. g.00_17.30

lørdag og søndag g.00_13.00

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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TISTRUP SKYTTEFORENING

Tistrup Skytteforening ønsker alle medlemmer med familie og vores sponsorer et godt

nytår.

Et nyt år er igen begyndt og så ser man jo lidt tilbage på det gamle. Medlemsantallet er

nogenlunde det samme som sidste sæson, men vi har stadig plads til nye, som har lyst

at prøve at skyde - husk det er en sport for hele familien.

lgen havde vi stor opbakning til skoleskydning. Horne og Tistrups 5. klasser mødte op

og skød nogle meget gode skydninger, Tistrup Skole fik fire elever med i amtsfinalen,

hvor de dog ikke kunne klare sig, da Alslev Skole skød næsten fuldt hus, og de vandt
også landsfinalen, som blev skudt i Vingsted, Det var bare flot, Vi takker begge skoler for
jeres indsats.

Kommuneskydningen foregik på Ansagers baner. Det gik rigtig godt, vi gik da hjem med

en del præmier. Det kunne vi da se til vores juleafslutning, da var gavebordet godt ffldt
op.

2. Hovedkreds havde skydning i uge 3, Den blev afuiklet på Tistrup Skytteforenings

baner. 288 skydninger blev der skudt på 3 dage, det gik bare godt. Af Tistrups skytter

var der 34 der skød, og de skød sig til 2 pokaler, 14 pr og 7 medaljer, så vi må være

tilfieds,
De næste skydninger vi skal til er Helle Skydning i uge 5 og amtsmesterskab i uge 9

som skal skydes på Vejen Skytteforenings baner i Vejen, så der bliver nok at se til,

Generalforsamling den 20. februar 2003 kl. 20 i Hodde-Tistrup hallens mødelokale.
Bestyrelsen

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

Banlcoklubben

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & konta kUinseopti ker
Storegade 23, 6ffi2 Tistrup

1t1.75291287

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

Ttf . 7 5299093 t75299098
Bilttf . 202249 40 nO52 49 40

- indhent uforbindende tilbud

. Naturgas
' Solvarrne
. Ventilation
' Kloak

. Blikkemlngerarbejde

. Vmd
' Varme
. Sanit€t
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Kære kunde
Pga. sygdom i nærmeste familie og deraf manglende tid, må jeg

holde med salg af friendtexløj,
De kunder der har betalt porto for forårskataloget, modtager det i løbet af 14 dage - og

til alle andre interesserede må jeg henvise til at bestille direkte ved ftiendtex på tlf, 9627

7575 eller www,friendtex.dk , Her er der også mulighed for at se kataloget i løbet af den

næste måneds tid.

Jeg har i ugerne 14, 15 og 16 (april) lånt en friendtex kollektion som jeg vil stille op her-

hjemme, hvor det er muligt at komme forbi for at sehestille fa forårskollektionen. Derfor

vil jeg gemme jeres mailadresser og lade jer det vide, når jeg har noget mere fast at gå

efter - se også min hjemmeside - og her håber jeg naturligvis at se så mange som mu-
ligt. Der vil også være masse af gode resttilbud.

Hvls det bliver en succes, viljeg nok også fremover begrænse det til 2-3 uger hver sæ-
son for ikke at slippe det hell

Hvis du synes der er for langt til nærmeste forhandler kan du stadig bestille gennem mig,

da jeg har lavet en aftale med en anden forhandler og derved samler ordrerne, så der
ikke bliver store porto/kørselsudgifter.

Du er velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Hviid's Modestue
Lone tiviid
Hwnelund 81

6800 Varde

752æ284
Mail: hviid@tdcadsl.dk
Hjemmeside : htto /Åanmrv.sitecenter,dk/hviid

w
beklageligvis næsten

CONNY LEERBECK - NY ANNONCøR I HORNEPOSTEN

Horneposten kan byde velkommen til Conny Leerbeck som ny annoncør. Se annoncen

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636
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PROGRAi,!2003 FOR HORNE HAVEKREDS

25. februar kl. 19.30
Mødelokale i Home Hallen
Generalforsamling nnd dagsorden if.. vedtægterne.
Der indkaldes hermed til generalforsamlingen.

5. april kl. 10.00 til kl. 16.00

Åben forårshave i Ølgod - Jytte og Knud Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod samt
Vagn og Lis Pederssn, Solvænget 92 , Ølgod, holder haverne'åbne, Anangeret af region
ilt.

8. april kl. 19.30
Horne Skole. Den flyhare have og foråret i drivhuset - Mogens Lorendsen, Varde, (tidli-
gere indehaver af planteskolen Højvang) tegner og fortæller om planter i krukker og
ophæng samt forårets arbejde i hobbydrivhuset.
Entre inkl. kaffe og hjemmebag: Medlemmer 25 kr., ikke medlemmer 35 kr.

26. april
Bustur til plantemarked i Hamburg. Vi kører fra Torvet i Ølgod kl. 05,00 og forventer at
være hjemme igen kl.20.30.
Kontakt formanden på tlf. 7526 0239 senest 1. marts for nærmere oplysninger og evt.

tilmelding.
Deltagerpris: 250 kr., der dækker bustur, entre samt kaffe og rundstyk, Arrangeret af

region lll.

3. maj kl. 10.00 til kl. 13.00
Plantebyttedag og plantemarked i Pagoden på Torvet i Ølgod.

Arrangeret af region lll.

24. mai fra kl. 13.00

Formklipning i Herborg planteskole. Medbring selv kaffe og evt. en stol. De formklippede
planter borUoddes til deltageme.

Entre: 30 kr. Ærangeret af region lll.

21. junikl.13.00
Bustur til Majlands planteskole i Sdr. Omme med afgang fa Horne khke kl. ca. 13.00.

Hjemme igen til aften.

Pris: 75 kr. Anangeret af Varde havekreds.

Tilmelding til Marianne på tlf. 7526 1084 senest 2, juni
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23. julikl.18.45
Aftentur til Nr. Farup ved Ribe, hvor vi skal se en stor, flot have. Vi kører i private biler

med afgang fra Horne kirke kl. 18.45.

Entre: 20 kr, - medbring selv kafie og evt. kage,

2. og 3. august.
Åbne haver i lokalområdet.

Region lll arrangerer åbne sommerhaver i Blåbjerg, Blåvandshuk, Esbjerg, Horne, Var-
de og Tistrup havekredse.

Havekredsenes bestyrelser er til stede i haverne og opkræver en mindre entre.

I Horne havekreds er haven hos lnger og Christian Hansen, Dejgårdvej 7, åben begge
dage fra kl. 10,00 til kl. 16.00.

9. august
Sommerudflugt til Randersegnen og Clausholm.

Turen er ikke endelig fastlagt, men der er afgang med bus fra Torvet i Ølgod kl. 08.30.

Nærmere om pris og det endelige arrangement annonceres i god tid i Ølgod ugeavis og i

Horne-posten.
Arrangeret af Ølgod havekreds.

27. seplember kl. 10.00
Plantebyttedag og plantemarked i Tambours have - gratis adgang til haven denne dag,

også hvis du bare vil kigge. Madkurven kan medbringes, kaffe, øl og vand kan købes,

19. november kl. 19.30

Blomstershow med Rasmina von Unika og en hjælper i Aulaen i Tistrup skole. Der er

lagt op til en stor oplevelsesaften, som du ikke må gå glip af - tag naboen med og kør

sammen - medbring selv kaffe og evt. kage,

Entre: Se annoncering i Ølgod ugeavis og Horne-posten.

Arrangeret af havekredsene i Horne, Tistrup og Ølgod iforening,

22. november kl. 14.00

Juledemonstration i gymnastiksalen i Horne skole - Jytte Skov-Pedersen fra Blomst og

Gave i Ølgod, viser sit bud på, hvorledes årets ophæng og dekorationer til advent og jul

skal laves,

Entre inkl. kaffe og julebag: Medlemmer 35 kr., ikke medlemmer 45 kr. - Børn halv pris.

Skattemæssig rådgivning ' Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Res. revisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne.6800 Varde . Telefon 75 26 02 47
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Efter julen kommer januar, jeg frygter det hvert år.

Men jeg glæder mig også, Allerede den 25. decem-

ber var jeg lige ude og lufte trynen, der synes jeg al-

lerede at jeg kunne lugte og mærke foråret, i hvert

fald var der omslag i vejret, og med vejret ligesom så

mange andre ting, skifter den konstant.

I dette øjeblik sidder jeg og kigger ud på en hvid ha-
ve, for sneen kom altså også denne vinter - Ja vi

havde endda så meget frost i en uge at professorer

og biologer allerede snakkede om at dræbersneglen nok ikke overlevede denne vinter,

men lad os nu se, Havde det da bare været fluerne,

Januar kom med mindst (eg sagde mindst) 3 kilo for meget, efter julens gå-i-by-tid, og

hør så lige her, hvad jeg modtog med posten 3 dage inde idet nye år.

Et personligt brev; "Nu har du chancen for selv GRAI/S at overbevise dig om virkningen

af et produkt der på kun 30 dage slankede 2879 personer, der aldrig før havde tabt sig!'
Tak siger jeg bare, det var lige godt noget af en invitation. Jeg læste så brevet igennem

nogle gange, studerede billeder af tykke nu tynde personer, og sjovt nok ingen danskly-

dende navne,

Gratis betyder her at man betaler ved leveringen kr. 550,- og hvis man er utilfreds efter

30 dage og lige skriver 3 sider om, hvorfor man ikke tror på testresultaterne er der chan-
ce for at få pengene tilbage,

I brevet stod der videre "Iænk over det På 14 dage kan du blive den slanke og smukke

kvinde, som du aftid har drømt om at være, ella du kan - heft frivilligt- bes/uffe dig fu at
forlsæfte med at slæbe rundt på de mange ovefiødige kib resten af din levetid.'

Så nu ved jeg, der er ikke noget at gøre, kampen er tabt.

Jeg er meget naiv af natur, og vil helst tro på hvad folk siger til mig. - Men her sætter jeg

grænsen, at jeg skulle være den heldige ud af verdens befolkning at blive nr. 2880 per-

son, der kunne tabe mig på denne måde.

Så er det alle spørgsmålene kommer: Hvordan ku' de vide at jeg ville tabe mig' Er det

fordi jeg tør hai reflekteret på en annonce om slanketyggegummi med zink? (Det lød jo

nemf iftr sandt), Er det mon samme firma der sender disse breve ud? Så vidste de

altså at det heltei ikke virkede, eller har de været ude og $ekke hvordan jeg ser ud?

Sluthilsenen i brevet skal I heller ikke snydes for, 'Se/v om du faktisk ikke selv har brug
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for produWet, er det måske lige netop det igtige for din mand, for dine børn eller for din
familie'. Hvad mener de så med det?
Efterhånden har jeg vænnet mig til disse tilbud som jeg modtager med jævne mellem-
rum, og er blevet god til at sortere dem fra, men hvor er det spild af ressourcer vil jeg

nok sige. Og min dårlige samvittighed får hver gang lige et spark.

Tilbage til den danske vinter, gymnaerobic er heldigvis startet efter juleferien igen, det
var hårdt, men dejlig at få sig rørt, god musik. Jeg har endda spekuleret over, hvad en

koncert med Stig Rossen ville være uden strækøvelser.

Snart er det vinterferie i skolen og jeg krydser fingre for at sneen holder ,så kælkebak-
ken igen kan blive ffldt med børn og voksne. Man bliver aldrig for gammel til en god
kælketur.

Sneen giver også lys til sindet.

Ha' en fortsat go'vinter.

Nordeo2 l";;;;ru;;;å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

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

Hilsen AnniThomsen

JULEMARKED I HORNE HALLEN

En rigtig god dag! - Det synes vi arrangører i hvert fald selv.

Der var mange stande, som alle havde udstillet fine ting, Der var mange besøgende,

som alle var meget positive og interesserede. Vi blev rigtig godt forkælet af Lisbeth og

Else Marie, der serverede kaffe og dejlig frokost for os.

Og forud for julemarkedet havde vi fået hjælp af Stig Leerbeck til reklame og sponsorga-
ver til tombolaen fra Horne Murerne, Horne Andelskasse, Oskars Autoværksted og Hor-

ne Hallens Cafeteria. Så hermed mange tak til alle.

Det kan også afsløres, at der er planer om julemarked igen til november.

På arangørernes vegne/Else Jochumsen
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NYT FRA LOPPERNE

lndsamling til lopper
Kanoudlejning

Hans Bertelsen, tlf. 7526 0390
Anna Bertelsen, t|f.7526 0390

vl
Efter sidste års succes med at holde åben hos lopperne den 1, søndag i måneden er vl
blevet enige om at fortsætte,
Vi håber på at I kommer og kigger på Hindsigvej 29, Horne, mellem kl. 9-12 den 1. søn-
dag i hver måned.

Ved vores sidste møde i Loppe-udvalget er der blevet vedtaget nogle ændringer med
hensyn til kontakpersoner. Det er derfor blevet pr. dags dato:

Til sidst siger vi tak for god støtte til alle i 2002,

Med venlig hilsen Spejderlopperne

SCT. GEORGES LøB

En flok friske og glade ulve og junior tog lørdag den 7/9 til Assenbæk for at deltage i Sct.
Georges løbet. Dette er en konkurrence for både blå og grønne spejdere. Teltene blev
hurtigt rejst, så bagagen ikke skulle stå ude i det lidt ustabile vej. Der skulle også graves
ud til et stort bålsted, l%X3m., og et stort spisebord skulle bygges. Dette blev dog ikke
helt færdigt, for der skulle lige spises lidt frokost inden det første løb begyndte, Mens de
friske spejdere tog på løb, for at vise hvad de kunne, var det ledernes opgave at få lejr-
.pladsen færdig og få tændt bå|, så det var klart når spejderne kom fra løb og skulle nå at
lave mad, spise den og få vasket op på 2 timer, To timer lyder måske af meget, men at
lave mad over bål er ikke helt nemt, og der var ingen opvaskemaskine til at tage opva-
sken. Da dette var overstået, var der lejrbå|, hvor der blev underholdt, så man ikke kun-
ne undgå at komme til at grine og sunget så det kunne høres langt væk. Efter lidt nat-
mad var det tid til at kravle i soveposerne.
Søndag startede med morgenmad, hvorefter der atter var løb, Efter løbet skulle der
pakkes, Teltene blev pakket sammen, bordet blev bundet op og bålstedet dækket. Her-
efter var alle deltagerne nede at spise ftokost sammen, Turen var nu ved at være over-
stået, men det vigtigste manglede - præmiereoverrækkelsen! Men der var ingen af de 4
hold fra Horne-Tistrup gruppe der blev nævnt. På en pointtavle kunne vi dog se at dren-
gepatruljen 'Øtnenen havde fået en flot 2, plads i opførelse = TILLYKKE!!! Men der var
faktisk også en bande, der have fået en placering, dette var dog blevet overset af arran-
gørerne. Men efter at de blev gjort opmærksom på det, fik vi tilsendt et 3, præmier skjold
for opgaveløsning til rød bande - TILLYKKE!!!

Spejderne/Kathrine

4.-//'
v,-€ ////
Y////
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JULEWEEKEND

Traditionen tro var Horne-Tistrup gruppe på juleweekend. Dette foregik den 2X24111 på
Varde Borg' i Vejers. I gruppe er der bl.a. ulve, juniorer og spejdere, ALLE medlemmer
fra disse enheder deltog (14 ulve, 15 juniorer og 3 spejdere)- RIGTIG FLOT!
Kl. 9:00 den 23/11 mødtes de morgenftiske spejdere og kørte med bus til Varde Borg'.
Efter at være blevet fordelt på værelserne, startede enhederne forskellige aktiviteter fx
tur på stranden, bygning af 'Flintstones bil', fremstilling af smykker og maling af krus,
Aktiviteterne forsatte indtil aftensmaden, dog afurudt af frokost og eftermiddagskaffe,
som forældrene, der var med som tanter og onkler, lavede og serverede, Om aftenen
var der indendørs lejrbål med sange, konkurrence og vitser.

På en spejdertur skal man jo ikke sove ret meget, så juniorerne og spejderne var på
smuglerløb ved midnatstide. Om det var smuglerne der var dårlige, eller: det var tolderne
(lederne), der var gode, skal stå hen i det uvisse, men der blev fundet mange smugler-
varer!

Søndag morgen var der ikke lige så mange som lørdag morgen, der så friske ud,
men alle kom da op og var i gang med aktiviteter og oprydning. lnden forældrene kom,
skulle der afuikles klitfræs. Enhederne blev delt i 3 blandede hold, Hvert hold fik en farve
garn, som de skulle have bundet om armen, og så var det bare om, at få de andres
garnstykke rykket af. Det så noget vildt ud, når der lå 5 mennesker i en bunke for at få
hinandens garnstykke, men ingen kom slemt til skade. Weekenden sluttede med fæl-
leskaffe for spejderne og deres forældre.
En weekend med frisk havluft, aktiviteter, for lidt søvn, leg og sjov og ballade var godt
overstået og det var tid til at tage hjem og få den tiltrængte søvn.

Spejderne/Kathrine

,iloPrtE
,J{'ro

Et øodt sfud a€ znødes

Jegr grlæder øig (z/ at se Jer

Vealtgr Åzlsen

'&rg6qz, Eaasen

t// 7526-00/9

Tagrenovering

^liilll;il**" ,,N
"lå11i1#" f\
TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRØTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BIL 40 17 42 80
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Varde Garden spillede de kendte sange og underholdt os i en halv time. Lene Jensen
HGF bød velkommen på vegne af de 4 foreninger (Spejderne, Gymnastikforeningen,
Sogneforeningen og ldrætsforeningen) og takkede Varde Garden inden deres sidste
nummer. Lyset blev slukket og ind kom på to lange rækker Myretuens børn. lklædt hvide
dragter og med lys i hånd sang de'Lucia'. Det var bare så flot et syn, Børnene under-
holdt os også med et par andre julesange inden de igen sejlede ud syngende'Lucia'.

Spillemanden (Brian fa Gørding) var nu på plads og med hjælp fra selveste julemanden

samt 6 nisser (gymnaster) var der nu dans omkring juletræet. Rigtig mange var ude at

danse rundt med deres forældre, Og flot var juletræel der var pyntet med de flotteste
ting lavet af børnene fra børnehaven og legestuen.

Nu endelig aftenens højdepunkt, nemlig uddeling af slikposer !!l!! Her hjalp julemanden

også.

Dskoteket Gøg og Gokke gik igang med at spille populære og moderne melodier for
det unge publikum i den anden ende af hallen, Hoppeborgen blev pustet op til de lidt
yngre, så nu blev der både hoppet og danset flittigt.

lmens kunne de voksne nyde godt af kaffe, kage, æbleskiver og gløgg der blev solgt af
Else Marie.

Der blev nu solgt lodder til det amerikanske lotteri, hvortil der var 100 gevinster. Det var

bare rtgtig flotte gevinsfer, som 11 piger fra sognet havde lavet, mod betaling skal

nævnes, Det skal de have stor tak for. Skulle der være andre, der har lyst til at klippe,

sy, strikke m,m. hører vi meget gerne fra jer.

De 1 1 som skal have en stor tak er :

Doris Christensen, Tove Sørensen, Birgitte Ditlevsen, Lone Hviid, Horne 4H, Dagcente-
ret, Nanna Lrhus, Solvejg Bruun, Astridkarkov, Lotte Andersen, Hanne Graversen.

De 4 foreninger der står bag juletræsfesten er Spejderne, Sogneforeningen, ldrætsfor-
eningen og Gymnastikforeningen,

På gensyn den 19. december 2003.

På vegne af de 4 foreninger/Bodil Henneberg, Lise Jeppesen, Henriette Nielsen og

Merete Bonnån Jensen.
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RESIJLTATER FRA HORNE MESTERSKABERNE I BADMINTON
Lørdag og søndag den 1. - 2. februar 2003

U11 drenoe sinqle

1, Nicolai Christensen

2. MichaelAlbertsen
3. Rene Guldager

U13 drenoe sinole

' 1, Mads Møller

2. Steffen Ditlevsen

3, Christian Juelsen

U13 oiqe sinqle

1. Anne Sofie Nielsen

2. Helle Brynningsen
3. Sara Louise Kartvedt

U13 drenqe double

U15 / U17 drenoe double

1. Claus Larsen/Per Lund Hansen

2. Stefan Tamstrup/Michael Andersen

U15 piqe sinole

1. Lene Vig Nielsen

U17 hene sinole

1. Stefan Tamstrup
2. Rasmus Guldager

Senior Hene sinole

1. Rasmus Nielsen

2. Mads Jochumsen

Senior Hene double

1. Mads Møller/Stefien Ditlevsen 1. Henning Pontoppidan/Rasmus Nielsen

2. Christian Juelsen/Stefan Knudsen 2. Søren Jensen/Kaj Nielsen

3. Vagn Albertsen/Ame Albertsen

U13/U15 oiqe double

1. Sara Louise KartvedUHelle Brynningsen Senior dame double

2. Kamilla Kartvedt/l-ene Vig Nielsen 1, Anni Ladefoged/Anne Marie Jensen

3, Anne Holn/Sarah Lindenberg

U15 drenqe sinqle

1, Claus Larsen

2. Per Lund Hansen

Senior mixdouble
1. Anita Nielsen/Arne Albertsen

8Dn.t[LE lur-frsf,Irnan0f, ,rIN
Y,lilfiiil l',,ii#.'j*l,h';,',';.;il. llJ-.llN;

lvets ungdomspiller blev Anne Sofie Nielsen.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbefi Stig . Ølgodvei 33 . Home. 68@ Vorde
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GENERALFORSAMLING I HORNE SOGNEFORENING
28. januar 2003

Uddrag fra formandsberetningen

Fastlagte arangementer/gøremål :

Torvedagen i august var begunstiget med flot vejr og mange fremmødte og som altid et
godt velfungerende arrangement. Vi fremviste her den foreløbige plan over Horne Park.

Høstfest som altid stor tilslutning. 289 betalende, som alle havde ep god fest. Vi har for
2003lavet aftale med alternativ orkester.
Opsætning af julepynt Vi har renoveret lyskæder i trekantstanderne og indkøbt pærer
I 2003 skal vi påregne at en del afde små lyskæder skal udskiftes,

Juletræsfest i hallen med deltagelse af 148 voksne og 200 børn. Tak til Myretuens
voksne og børn for Lucia optog, til Kurt Burkarl og John Thomsen for diskoteket og til
julemanden alias Thorkil Lindvig,

Juleoptog med Varde Garden og uddeling af slikposer til børnene, en fast tradition som
altid trækker mange folk.

Græsslåning af grønne områder (tivoli plads, ved Klokkedoj samt Knuds Plads) var
primo 2002 ikke udført tilfredsstillende, Sæsonen sluttede dog med forbedringer,
Snerydning og grusning af fortove/områder tilhørende byens borgere, virksomheder og
kommune har næsten fuld tilslutning. Vi gruser og fejer sne når, og kun når, vifår be-

sked fra Varde kommunes varslingstjeneste.

Andet i 2002
Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn har i 2002 givet et afl<ast på 115.280,46
kr. som sammen med ikke anvendt beløb fia 2001 på 28.589,54 kr. er fordelt som følger:
Horne Spejder: 3.000 kr. (Ny indgangsportal på Knuds Plads)
Horne Sogneforening: 10.000 kr. ffikrivning traktor)

€

Horne Torv:
Horne Park:

60.870 kr. (Sidste afdrag Horne Torv)
70.000 kr. (Jordkøb, projektering og sprøjtning)

Antallet af medlemmer pr. 31.12.02 er 396. I 2003 tilmelder vi os PBS således, at de

medlemmer som ønsker det kan tilmelde sig automatisk betaling af kontingent.

Varde Kommunes fokus område 2002 "livet I oplandsbyerne" tildelt en pulje på

400.000 kr,

Oplandsbyerne skulle ved enighed fordele pengene og bruge dem til at initiere store
projekter. En række møder med deltagelse af alle sogneforeninger blev aftoldt. Ret

hurtig viste det sig endog meget svært at opnå enighed om at fordele pengene mellem
alle 8 oplandsbyer, hvilket ikke udelukkende skyldtes manglende vilje, men mere at
kommunen ikke var i stand til at garantere en specifik sum til fordeling kommende år og

det faktum, at de tilsagn om tilskud, der allerede var givet fra kommunen til projekter i
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2002 skulle tages fra ovennævnte pulje,

Der blev dog enighed om at Billum fik 100.000 kr,i2002, for at de kunne få udbetalt
100,000 kr. fra EU-midler gennem Ribe amt, Vi andre 7 delte de resterende 300.000 kr.
ligeligt

Den skæve fordeling betød at Varde Byråd besluttede at tildele 400,000 kr. til forde-
ling i 2003, hvor Billum ikke får og vi andre 7 ligeligt deler, så alle 8 oplandsbyer samlet
for 2002o9 2003 hver får i alt 100.000 kr. I Horne anvendes beløbet til Projekt Skov.
Hvordan og hvor meget Varde Kommune tra2004 vil støtte projekter i oplandsbyer vides
ikke p.t,

Horne Park
Horne Park (eller hvad den på sigt skal benævneddøbes) færdiggøres i foråret 2003,
Mange møder og meget skriveri gennem de sidste $4 år skulle klares før projektet
"Horne Park 'var en realitet, En af de store hurdler var at få lov til som forening at købe
jord, hvilket blev klaret ved at vi fik kommunen til at lave et tillæg til lokalplanen således
jordstykket er udlagt til rekreative formå|, Et andet problem var at få jordbrugskommissi-

onens tilladelse til at ændre området fra jordbrug til rekreative formål inden vi pr.

01j22A02 kunne underskrive købsaflalen.
Endvidere har Varde museum givet indsigelse mod standard beplantning da området er
spækket med historiske værdier, Ved at undlade at pløje dybere end der er gjort de
sidste mange år kan undergrundens indhold gemmes uforstyret. Et forslag fra museet vi
har accepteret.
Det betyder at der de første 2-3 år kræves en mekanisk manuelt rengøring kombineret
med kemisk bekæmpelse, Alternativet hertil var, at vi ikke måtte reolpløje og plante før
området var udgravet, hvilket kunne tage op til 10 år.

I øjeblikket arbejder Sogneforeningens grønne udvalg, bestående af Bakken StrebøI,
Jes Østergård, Kurt Aggeboe, Hans Paulsen, Otto Lund , Anders Jensen, Viggo Dinesen
og undertegnede med de sidste detaljer omkring arter og placering af træer, placering
og størrelse af stier og græsområder,

Parken er påtænkt at indeholde store områder med blandet løvskov, lidt nåleskov, græs
beklædte stier, lund af frUgttræer, græsbeklædt område med høje bøge, en stor og en
lille sø,

Der laves en stor lysning omkranset af hø1e kastanjer som på sigt kan udnyttes til natur-
legeplads ligesom der bliver et stort åbent område nord for søen som vil være ideelt til

indretning med lukket eller åben bålplads,

Vi påregner at parken (projektering, gravning af søer, køb af jord, planter, græs og be-
plantning m.m.) vil koste ca, 700,000 kr. Vi har søgt om tilskud fta forskellige instanser
og har foreløbig modtaget, hvilket vi er meget glade for og hermed siger tak for :

300.000 kr. fta Horne Støtteforening
100.000 kr. fra Varde Kommune
50,000 kr. fra Friluftsrådet (tipsmidler) ronsæ.es ,......
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Vi er sikker på at Parken bliver et stort plus for Hornes udvikling og et rekreativt åndehul
for Hornes borgere som vi alle kan være stolte af.

Planlagte tiltag for 2003
Færdiggøre og indvie Horne Park,

Aftolde sognemøde med alle Hornes foreninger til efteråret.
Hvis betingelserne er acceptable at overtage opsyn med genbrugspladsen og udvide
åbningstiden.

Gert Lynge Christensen

På valg til bestyrelsen var: Gert Lynge Christensen, Bent Knudsen og Erik Thomsen.
Erik modtag ikke genvalg. Valgt til bestyrelsen blev Gert Lynge, Bent Knudsen og Svend
Hjørngård .

Bestyrelsen består herefter af, Gert Lynge Christensen, Kjeld Pedersen, Bodil Henne-
berg, Viggo Dinesen, Bent Knudsen, Svend Hjørngård og Kirsten Sørensen,
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Neopren Buks
Er årdeles velegnet ved genoptræning

efter problemer med ømhed i lyske, lår
eller hofte. Kan benyttes til al slags sport.

Ankelbind
Anvendes forebyggende ved ømme

ankler. Kan også bruges som led i gen-

optræning efter forwidning eller ved
ømhed i akillesssenen. Særligt velegnet
til sports-
grene, der
belaster
anklen
- såsom
badminton,
tennis og

løb.
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IIi1 MATAS SPORTS CARE

Sund fornuft trl sport

Skansen 2 . 6800 Vardc .T1f.75220025
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JOHN LARSEN FRITIDSBYG - NY ANNONCøR

Horneposten kan byde velkommen til JOHN LARSEN FRITIDSBYG som ny annoncør i

Horneposten. Se annoncen

3k?ll{sJr{i
Udgave Stof senest Bladet udkommer
Nr.256 Lørdag den 1. marts 14,-15, marts

Nr.257 Lørdag den 12. april 25.-26. april

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

Eriing Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, t\l.7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, tlf .7526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, llf .7522-3838

BRUUN
sroefG DE 19 . 662 r6.rnt ?5 æ I i?

JOH}I TARSEII FRITIDSBYG APS
Mallevei 9 Horne 6800 Varde

Tll.Æar 75 26 04 86 Bil 23 45 16 93

BAUXSGAAAD . 7OBVEGAOE 13
æ7O øLAOO . lLF: 75 24 æ æ

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M 10
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Homc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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KIRKETIDER

Søndag 16.02.2003

Søndag 23.02.2003

Søndag 02.03.2003

Søndag 09,03.2003

Søndag 16,03,2003

Søndag 23.03.2003

Søndag 30.03.2003

lngen

kt. 09,00

lngen

kt.09.00

kt.09.00
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

flf.7526-4055
xt.7526-0042
flf,7526-0085
flf,7526-0031

AKTIVITETSKALENDER

febr. 25.02.2003 HorneHavekreds.Generalforsamling

marts 02,03.2003 Spejderne,Fastelavn

02.03.2003 Spejderne. Generalforsamling/grupperådsmøde

02.03.2003 Kirkekoncert m. Lemvig Kammerkor

uge 12 17.03,2003

21.03,2003 Horne Skole,'Åbenthus-uge'
18.03.2003 Øster Herreds Seniorklub. Generalforsamling

18.03.2003 Familie og Fritid. Afslutning og udstilling

22.43.2003 Lokalopvisning - gymnastik

25,03,2003 Horne ldrætspark, Generalforsamling,

31.03.2003 Familieog Fritid. Generalforsamling,

april 20.04.2003 Horneldrætsforening,Jubilæumsreception

26.04.2003 Horne ldrætsforening, Jubilæumsfest

uge 12 30.06.2003

04,07,2003 Fodboldskole i Horne

sept, 20.09.2003 Horne Skole, Jubilæumsfest

dec, 19j22003 Juletræsfest

gtrEnErGtt3o
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvei 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02'11, fax. 75 26 03 96
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Its
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIIIT Øeodvejl4l-ffiF- Siir?irooo

Trf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bil 40 28 33 s3

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bilflf. 2122680u20330163 tl

IIOEI\TE
JOHN BORG HANSEN
HORNE . 6E00 VARDE - TLF:75 ZE O 93ew

Vognmand

Flemming Christensen
Horne, Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf,75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Horne Cykelforetning
Slibning og rep. af kødhakkere, 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 Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Tn.75260102

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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E=Andelskassen

Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12

6800 Varde

- sdrnmen kon vi mere
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