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Traditionen tro holder spejderne igen i år

Sct. Hans fest den 23. juni på Knuds plads
(det er lige der, hvor man kører ind i Horne, når man kommer fra Ølgod)
Er man til hyggeligt samvær, bål og pølser
Kl. 20.00 Velkomst

- ja så korn endelig.

Gratis snobrødsbagning
Kl, 21,00 Bålet tændes, båltaler er Carl J. Grås,

Spejderne i Horne

Miniputspillere på ryste-sammen tur ili nisenf æf
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El-rnstallationer

Hvidevareservice
EDB- og data-installationer

Industri-installationer
Tele/alarmanlæg

Afd afOlesen & Jensen

Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'0166
Ring til

.

RUt;fåi8fi

.

Gunnar Ditlevsen
Niels Jørn Hansen
Gert Nygaard Madsen

.

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

Sækbæk Kro
Når rnaden skal være rigtig go'
Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk

Bitilf, 2368 8950

T\f.7526-0430

,-lE:

Strømgårds
EL - Service
nybyggeri, induslri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagl på tlf. 7526-O070

I

2712 7072

a

a

Tø rnrerforretnin
TLf.75260214
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Tomrernt.:

Knud Lund Hattsen, 752602 14

Ing.:

Moilen Henneberg,

I

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33
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Qjner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27' Horne

I
I

2368 8955

Holrle

)w@

Vi tilbydcr alt ligc fra alm. service,

Mobiltlf.

-

Ilt. 7 526 0467 - 7 526 0520
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ÆLDREUDFLUGT
Onsdag den 12.juni 2002

Vi kører til Ladelund Efterskole, hvor kaffen nydes, Derefter Sønderskov Slot, rundtur

i

Askov og turen afsluttes med middag i Skibelund Krat.
Afgang: Hornelund kl. 13.00 og kirken kl, 13,05
Pris: 75 kr.
Tilmelding senest den 10. juni til:

Bessie Aggeboe llf .7526 0031 eller
Svend

Bruun

ttf, 7526 0365

Menighedsrådet

PENSIONISTFORENINGENS UDFLUGT
Torsdag den 27. juni 2002
Afgang fra Hornelund kl. 08.00 og Kirkepladsen kl. 08,05.
Vi kører til Verdenskortet i Klejtrup Sø, hvorefter vi ca, kl. 12.30 nyder et par snitter på
Klejtrup Søkro. Kl. 13,30 kører vi videre og kigger på landskabet omkring Mariager Fjord,

derefter går turen tilbage til Klejtrup Søkro, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Middagen
indtager vi kl, 18,30 i Vestermølle på Rørbæksø, Efter en forhåbentlig god dag går turen
så hjemad,
Pris 200 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest den 23, juni på tlf, 7526 0333 eller 7526 0186.

Velmødt.
Bestyrelsen

GRUNDWIGSAFTEN
Mandag den 23. september 2002
Sang, musik og fortælling ved højskoleforstander Peter B. Pedersen, Køng og efterskoleforstander Steffen B, Pedersen, Ladelund, De to forstandere vil være kendt af mange i
Horne

-

sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.
Menighedsrådet
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HORNE HAVEKREDS
Udflugt til Gråsten slotshave og Søbergs have.
Søndag den 16. juni 2002.
Afgang fra banegårdspladsen i Varde kl, 09.00. Madkurv og drikkevarer til turen
medbringes.
Tilmelding senest den 1. juni 2002til L. Aamann Jessen på tlf, 7526-0239.
Det bliver en rigtig god dag.
Pris kr. 150 pr. person.
Arrangør: Varde Havekreds i et samarbejde med Horne Havekreds,

Aftentur til Lis og Jens Kirkegård Jensens have på Ringkøbingvej 143.
Torsdag den 29. august 2002 kl. 19.00.
Vi skal se en stor landbohave med mange forskellige planter, Tag kaffen med, som vi
nyder i haven. Vi mødes ved kirken kl. 19,00 og folder bilerne op. Tag gerne børnene
med.

JULEMARKED
Hvis interessen er stor nok, afholdes der julemarked i Horne Hallen lørdag den 23, november 2002, Har du lyst til at deltage med en stand? så kontakt hurtigst muligt og se-

nestden 1.juli Lotte Andersen på tlt.7526 0560.
TORVEDAGEN

HORNE BøRNEPLAYBACK
For andet år: i træk er der børneplayback konkurrence på Torvedagen i Horne.

i 1, - 7, klasse på Horne Skole og har: lyst til at optræde på scenen på
Torvedagen lørdag den 17. august med et forrygende nummer, kan du/l tilmelde
Derfor, går du/l

dig/jer hos følgende:

Jessen
Dorthe Bejder
Maria Hansen
Eva

tlf. 7526 0079
tlf, 7526 0995
tlt, 7526 0809

Seneste tilmelding er den 12, august 2002,
Tilmeldingsgebyret er 20 kr, pr. gruppe
Der vil være en jury bestående af 5 personer både voksne og børn til at udpege vinderne, Der er præmier til de tre bedste og diplomer til alle.
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TORVEDAGEN
Tag

IHORNE

tiltorvedag i Horne lørdag den

17. august k|.9.00

rS.
$hT

-12.15 "rN

Kom og gør en god handel i de mange boder
Tilmelding af stadeplads kan ske til Torvedagsudvalget senest den 1. august

af:

Udvalget består

Kirsten Jeppesen 111.75260257

Hansen

tlf, 7526 0392

JensKarlsen
HansJepsen

11t,75260292

Gert

llf .75260024

lnger

Jensen

t11,75260492

Husk torvedagsnøgler, der skal prøves i låsene i tidsrummet kl. 9.00

- 12,00 ved Torve-

dags lnformationen,

- køb 6n eller flere nøgler - nøglerne koster 20 kr. pr. stk. og kan købes
hos: Dagli' Brugsen, Horne Andelskasse, Mekaniker Anders Jensen, Oskars AutoStøt torvedagen

værksted, Cykelsmed Svend Åge Østerberg, Horne Autoværksted vlJohn Borg
Hansen, Hornehallens Cafeteria og Horne Kro.
Præmier

-

se næste nr, af Horneposten

Hvor Godtfolk er, kommer Godtfolk

til

Torvedagsudvalget

SA ER TENNIS.SÆSONEN I GANG
Banen er klar

-

ffiw

så det er bare med at komme i gang.

Pris for sæsonen:

år)

Børn (under 18
Voksne (over 18

60 kr.

år) 160 kr.

Pr, gang uden medlemskort 20 kr,

Nøgler kan købes hos:
Hanne Borg Hansen, Kirkebakken 8

flf, 7526 0093

Anne Mette Jensen, Bjerremosevej 27

tn.75260271

og i Horne Hallens Cafeteria

flf, 7526 0352

TennisudvalgeUAnne Mette Jensen
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
Familie og Fritid, Horne afholdt generalforsamling i Horne Skole den 3, april,

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

i

løbet af året.

Vi havde et godt modeshow ved Rita Aagaard, Tarm, hvor der var opvisning af lokale
medlemmer. Sådanne aftener trækker altid en masse.

På torvedagen smurte vi rundstykker og lavede kaffe til alle de morgenfriske, desuden
havde vi en bod, hvor Aftenskolen viste eksempler på de aktiviteter, man kunne tilmelde
sig til vinterens kurser,
Til vores forbrugeraftener havde vi fremvisning af Tøfting Pander og Am-Way kvalitetsog miljøvenlige produkter lige fra shampoo til rengøringsmidler, og Bettina Mortensen
fortalte om sund mad og om de 7 koshåd.
lgen i år havde vifællesspisning og fået madlavningsholdet'Madlavning for Mænd" ved
Lisbet Hansen til at stå for den kulinariske del. Det var så stor en succes, at vi måtte
stoppe for tilmeldingen. Til adventsmødet var der julefortællinger ved Anne Hilgård, Brejning.

Virksomhedsbesøget i år gik til Hjort Knudsen ÆS Polstermøbler i Lyne, og til allersidst
udstilling og afslutning "lrland rundt på cykel'vlAstrid og Kaj Kristensen, Esbjerg,
Vi har også været indbudt til et for:edrag ved Familie og Fritid i l-yne, og vifortsætter vort
gode samarbejde med de andre foreninger iområdet.
Derefter var der fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, som viste et lille overskud,
Så diskuterede vi vedtægtsændringer, hvor Folkeoplysningsudvalget havde bedt om
ændringer for Horne Aftenskole,
Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen, Vi siger farvel og tak for: godt samarbejde til dig Jette, og velkommen til lnge Marie som er ny i bestyrelsen,
Derefter var der fiemlægning af Aftenskolens regnskab,

Aftenskoleleder Tove Sørensen meddelte allerede sidste år, at hun holdt ved dette års
udgang.
Vi vil gerne sige farvel og tak for godt samar:bejde i de forløbne år, Tak, fordi vi har måttet
tr:ække på dig, da vi som 'nye' kom ind i bestyrelsen,
Familie og Fritid/ Mona Clausen

SKJERN
TARM
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
Bestyrelsen har nu konstitueret sig og ser således ud:
Formand

Mona Clausen

Trf, 7526 0400

Næstformand

lnge Marie Søndergaard

Ttf, 7526 0479

Kasserer

Maria Hansen

Trf, 7526 0809

Annoncer

Grete Ditlevsen

Ttf, 7526 0299

Aftenskoleleder

Dagmar Kristiansen
lna Knudsen

Ttf, 7526 0385

Aftenskoleregnskab
Suppleanter

Louise Bertelsen

Revisorer

Tove Ellegård
Lene Jensen Hansen
Dorthe N. Beider

FONDEN TIL FORSKTøNNELSE AF HORNE BY 0G OMEGN
Følgende bevillinger er imødekommet for 2002:
Horne-Tistrup Spejderne: lndgangsparti (sten) v/ Knuds

Plads

iAndelskassen
Horne Jagtforening: lndkøb af fasaner
Horne Sogneforening: Vedligehold af grønne områder
Horne Torv til indfrielse af gæld

3,000 kr,
60,800 kr.
1.500 kr,
25,000 kr,
Horne Sogneforening

CAFETERIA
&ræ;'?'ff*Park
tr
Y

lEl-L-.tix.

\6+1fifi

<rF"

Mødelokaler op

til

ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei

33. Home. 68@ Vorde
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HORNE AFTENSKOLE
Pileflet
v/Elsebet Øberg, Lønne

Fredag den 20. september kl. 18.00 -21.45
21. september kl, 09,00 * 16,00
Øvrige
22. september kl, 09.00 - 16.00

datoer:

Blomsterbinding
v/Jytte Skov Pedersen, Engdraget 7,Ølgod
Start sidst i august

øVRIGE KURSER 2OO2 -

2OO3

Troldekursus
v/Manny Olesen, "Hestestalden' Herningvej 25, Brande
20-21. september kl. 16.30 -22.00 og 4.- 5. oktober kl. 16.30 -22.00

Patchwork: Start september,
Madlavning for mænd: Start september.

Madlavning landboungdom: v/Bettina Mortensen

-

start oktober,

Litteratur: Start september.
Knipling: 2003 start først ijanuar.
Blomster:
Callanetics: v/lnger Marie Nielsen, start september,
Foredrag: I oktober måned
Nærmere program i næste nummer af Horneposten
Dagmar Kristiansen, tlf. 7520 0385

8
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DAGLI'BRUGSEN ER MED PA DEN GRøNNE BøLGE
For at sikre en optimal fødevarekvalitet har Dagli' Brugsen Horne investeret i glasskydelåg til døgnafdækning af salgsmontrerne.

Dermed opnår man at opbevare de frosne ferskvarer ved konstant og konekt temperatur, Frostvarerne opbevares nu ved en middellufttemperatur over døgnel på minus
19,20C i stedet for minus 150C, sorn normalt er det optimale, man kan opnå i en velfungerende, åben frostmontre. Desuden reflekterer de specialbehandlede glas 80% af den
meget betydelige varmestråling fra belysningen over salgsrnontren.
På denne måde forlænges varens friskhed væsentligt, ligesom man sikrer, at varerne
overalt i rnontren er opbevaret under samrne betingelser. Man har derfor ingen grund til
at dykke ned i stakkene, for at få fat i en koldere pakke.
Forbedringerne af fødevarekvaliteten opnås samtidig med, at der spares op til 50%
energi, hvilket betyder, at man reducerer CO2 belastningen af miljøet meget betydeligt
med indtilflere tons p.a.

-

I Dagli' Brugsen glæder man sig over det nye tiltag og ser frem til præsentere det for
kunderne.
Med venlig hilsen Karsten Ladefoged

Doglr;
Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:

få::H:'*lørdag
HORNE, 6800 VARDE

3.ffi11.33
t.m-12.00

TLF. 7526OL44
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Træningstider
Håndbold
Horne-Tistrup-Hodde
Hold/årqanq

Træninqtidspunkt

Sted

Mickro/Minni
(åro. 94 oo vnore)
Minni piger/drenge
(åro. 92/93)

Tirsdage
15.30-16.30
Torsdage
15.00-16.00
Onsdage
17.30-19.00
Tirsdage
'16.00-17.30

listrup

20-08-2002

Iistrup

22-08-2002

Iistrup

2',1-08-2002

Horne

20-08-2002

Torsdage
17.30-19.00
Tirsdage
17.30-19.00
Tirsdage - Torsdage
20.30-22.00
Torsdage
19.00-20.30
KontaKtperson
Keld Lykke
75-29-12-21

l-istrup

22-08-2002

Horne

20-08-2002

Horne/Tistrup

01-08-2002

Iistrup

1

småpiger
(åro. 90/91)
Småclrenge

(årq. 90/91)
Piger
(åro. 88/89)
Drenge
(åro. 88/89)
Damer Jyllandsserie
Damer Serie 1
Damer Seire 3
Oldoirls DGI
Herre Serie 2

Start

5-08-2002

NYT SAMARBEJDE I HANDBOLD
For nogle år siden indledte håndboldafdelingerne i Horne lF og THGU et samarbejde.
Det er gået godt, men nu kniber det med at have spillere nok til alle ungdomshold, Derfor

har HIF og THGU besluttet at gå ind i et nyt samarbejde med Ølgod lF og Skovlund/Ansager, Efter flere måneders forberedelser, møder og sonderinger er det aftalt, at
samarbejdet skal omfatte juniorer og ynglinge, at det skal have virkning fra 1, august og
at holdene træner og spiller kampe i alle fire haller.
lF Centrum har også været inviteret til de forberedende møder, men meldte hurtigt ud, at
klubben vil stå alene, da den er bange for at miste sin identitet, hvis den går ind i et holdfællesskab.
De øvrige klubber arbejdede videre, da ingen af de tre klubber selv har spillere nok til at

1O
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stille hold ijunior- og ynglingerækkerne i de kommende år, Tilgengæld er der håb om, at
et samarbejde kan betyde, at der bliver to eller måske flere hold i samme række, Det vil
ikke blot medføre, at den enkelte spiller får mulighed for at spille på det niveau, der pas-

ser til vedkommende, men det betyder også, at træningen bliver mere intens og meget
mere spændende, Det er både for spillere og trænere sjovere at træne, når der er 14
spillere i stedet for fem spillere til træning.
Planerne om holdfællesskabet er nu kommet så langt, at håndboldudvalgene er: parat til
at orientere forældre og spillere om fremtiden.

Det sker på et møde i Skovlund/Ansager Hallen søndag den 16. juni kl. 10.00

Vi håber på, at både tidligere og nuværende spillere vil bakke op om holdfællesskabet og
derved være med til at gøre håndbolden endnu sjovere i de kommende år,
Håndboldudvalgene

VILDBJERG CUP

w@w

Tishup/Horne deltager i 2002 med 5 hold i Vildbjerg Cup, sommerens store internationale fodboldturnering for ungdomshold. Vildbjerg er beliggende i Trehøje Kommune mellem
Herning og Holstebro, og her mødes ca, 6,000 unge fodboldspillere mellem 5 og 16 år
fra 20 nationer på Jyllands største fodboldanlæg med 26 fodboldbaner.
Spillerne ledsages af lige så mange ledere, forældre og andre pårørende, og mere end
800 frivillige hjælpere er involveret i stævnet.
Vildbjerg Cup gennemføres i dagene 25.-28.juli og i år: for: 24. gang,
Ungdomsudvalget Tishup/Horne

"llviid's Modestæ"
Hornelund 81, Fbme,
6800 Varde

Æ

75n0n4
hviid@tdcadsl.dk

m
Se

wL kdalcgetpå

w.friendiexdk

Sidste mode i tøiog sko
UDSALG
dsalgslatalogd til piger, damer og
charren
hene.

Se
og bestil - io furJo døne er
for d få dd ønskede.

Alt på stativerne er s{ærkt
Kis

nedsat

ind-dreringenkøbetuans

ÅbnlnqstHer:

Tordag d.il/5 kl.

17-21

r,lf.$,tj:i131ålr:ih,
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NYT FRA SKOLEBESWRELSEN

@

Det dette er sidste nummer af Horneposten inden sommerferien , har 25 elever forladt
skolen og 16 nye sagt goddag til skolen, når næste nummer udkommer.
Den foreløbige timetildeling for det næste skoleår er faldende, da vi får færre elever og
skolerne omkring os får tilsvarende flere. Varde Kommune havde budgetteret med et par
ekstra dansktimer til eleverne i 4. - 6. klasse for det næste skoleår, Det lød rigtig godt,
men desværre blev man fra regeringen tvunget til at spare i alle kommuner,l o/o af rammebeløbet i årene 2A02-2005. Det kan måske betyde, at de lovede ekstratimer bliver
taget af bordet igen. Hvor skal vi ellers flnde besparelsen, som for Horne Skoles vedkommende drejer sig om ca. 60.000 ??
Heldigvis fik vi år musikskolen tilbage på Horne Skole, Mats Rudklint fra Varde Musikskole har været læreren, som har taget turen til Horne, hvilket mange har nydt godt af,
"Værkstedsholdef, som er musik for 1, - 2. klasse, blev genoptaget og skolen fik igen et
skolekor. Derved blev der givet undervisning i børnehaveklassen i 15 timer, som var
gratis for forældrene. Forårskoncerten foregik i gymnastiksalen onsdag den 15, maj,
hvor stolene var ffldt op af forældr:e, bedsteforældre og søskende. Musikskolens elever
viste, hvad de havde arbejdet med i årets løb. Det var helt fantastisk at se og høre, hvad
de kunne. Mats er en rigtig dygtig musiklærer og eleverne er vilde med ham, Skolekoret
nåede op på ca, 30 elever, som er rigtig flot, Næste år: har skolen fået bevilget to timer til
kor-arbejde. Om det betyder, at skolen både får et lille og et stort kor, viltiden vise. Men
glædeligt at flere igen har interesse i musikken. Vi håber det fortsætter.
Desværre skalvi efter ferien sige farvel til fire lærere. Knud Bennetsen har valgt at gå på
pension, Signe Hansen har valgt at gå på efterløn efter:23 år som børnehaveklasseleder
på Horne Skole. Viceskoleinspektør Lene Ansberg og Gitte Andreasen har: begge søgt
nye udfordringer og holder ligeledes til ferien. God vind fremover ønsker vijer alle fire.
Skolen har ansat Britt Kr:istensen som lærer efter ferien. Britt er en frisk ung pige, bosiddende Vr:, Bjerremosevej, som kommer fra en stilling som lærer på Lyne Skole, Hanne
Hegner er ansat som børnehaveklasseleder og har allerede mødt den kommende klasse, når dette læses, Hanne var med til at star:te børnehaveklasserne op i Varde Kommune i 1971, nemlig iAlslev. Hun var børnehaveklasseleder i Atslev iflere år og har senest
arbejdet med 2-sprogsbørn i Varde Kommune. Vi glæder os til et forhåbentligt godt samarbejde med Britt og Hanne.
Traditionen tro skal der afholdes idrætsdag inden skoleåret rinder ud, I flere år har skolen dystet mod Mejs Orten Tinghøj Friskole, men samarbejdet er opsagt. Friskolen ville

prioritere anderledes og Horne Skole ønskede også nytænkning på dette område, 'Alternativ ldræt'er navnet og det foregår tirsdag den 18. juni.
Husk at grundlovsdag den 5. juni er en skolefridag,

12
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Vi har i bestyrelsen flere gange snakket madpolitik, Vi har en lille frugtbod, hvor brød og
juice kan Oestiltes, Er der i Horne behov for andet, såsom lun ret m'm. der kunne købes?
i
Ville det, hvis muligheden var der, have interesse, eller ville det kun være spændende
til
er
undervejs
Et
spørgeskema
koste?
det
ville
hvad
starten? Er man viitig tit at betale,
hjemmene,

dod sommerferie

-

skoleåret200212003 starter onsdag den 7, august 2002,
På skolebesSrelsens vegne/Linda Møller

TISTRUP BOLDKLUB {OO AR

E\'l{'E!,{,,'

Lørdag den 22. juni bliver den helt store dag i forbindelse med 100 års jubilæel Om
dagen er der aktiviteter på stadion fra kl, 11,00 og resten af eftermiddagen. Alle, der
enten har lyst til at spille eller blot til at komme ned på stadion er mere end velkommen.
Husk, hvis du har lyst til at spille, skal du tilmelde dig til Mogens Gjødesen, Xf .7529 1141,
2029 1141,uia e-mail m,gi@mail.tele.dk senest 1. juni. Der er masser af aktiviteter for
børnene hele dagen.

0m aftenen afholdes jubilæumsfesten i Hodde/Tistrup Hallen

-

igen kræver det en tilmelding til Mogens Gjødesen. Aftenen afsluttes med et kæmpemæssigt festffrværkeri,
Og vi vil gentage, at arrangementerne er ikke kun for nuværende eller tidligere spillere,
Alle - kort sagt alle - er mere end velkommen til at deltage i samtlige arrangementer.
Se også vores hjemmeside www,tb, klubfodbold.dk,

SUPERLIGAFODBOLD PA TISTRUP STADION

ø@

Onsdag den 26. juni har du muligheden for at opleve Esbjerg fB's superligarnandskab

på Tiskup Stadion, Vi vil gerne understrege, at det er superligamandskabet, der møder
op til kampen, Sommerferien er nemlig allerede slut for spillerne på det tidspunkt, og
forberedelserne til den nye sæson er begyndt.
Hvem skal EfB så møde
helt sikkert

-

-

ja det er fortsat en velbevaret hemmelighed. En ting er dog

det vil blive en attraktiv modstander, med spillere fra toppen af dansk fod-

bold.

Der er al mulig grund til at sætte X i kalenderen, hvor dansk topfodbold kan ses på Tistrup Stadion,
Forkamp spilles af Drenge Mesterrække (EfB)

-

Drenge A (Horne/Tistrup)

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTEB OS
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EN SPORTSUGE UDEN

DAMEFROK0ST!!! trt

I år har vi i Sportsugeudvalget besluttet, at der ikke skal være damefrokost

grundbvV

dag.
Så er der mange kvinder, som spørger HVORFOR??
Skal man holde med et arrangement, som går godUbliver bakket op om??
Selvfølgelig skal man ikke det, Vi bor bare i et lille samfund, hvor det er wært at gøre alle
tilfredse. Det er ikke ensbetydende med, at det er slut. Vi har bare vedtaget, at der hvert
andet år skal være damefrokosUfællesspisning. Så er der også en fest for mændene.
Til slut håber vi meget på at I som Horne.borgere vil komme og Uåkke op om vores arrangement i år. Pengene går til et godt formål - Horne ldrætsforening,

pÅ ronHÅru0

rnr

Sportsugeudvalget 2002
Marlene Mogensen, Henning Højrup
Jesper Harmsen, Mogens Jensen
Martin Lund og HeidiPoulsen

GADE.IDISTRIKTSFODBOLD DEN 2. JUNI 2OO2 KL. 09.30
Start:

Der startes med fælles morgenkaffe og rundstykker iteltet i tidspunktet
- 10,15, derefter opvarmning forud for gadekampene, der
starter kl, 10.30,
kl. 9.30

Spilletid:

Alle kampene spilles å 9 min. uden halvleg.

Regler:

Der må højest være 5 spillere på banen ad gangen og heraf højst 4 på
egen banehalvdel. Der skal være l kvinde/pige på banen, og der må
hølst være 2 aktive henefodboldspillere i alt på holdet, Man er aktiv fr:a
junior og opefter, blot man har spillet mere end 2 turneringskampe i den

igangværende sæson, uanset hvilken serie/række det er, For at kunne
deltage skal man være bosiddende i Horne Sogn, eller være aktiv i Horne lF. Bor man udensogns, skal nan stille op for forældres qade oq være aktiv i Horne lF. Der må ikke spilles med fodboldstøvler eller fodboldsko n/små dupper og der skal spilles med omtanke!
Dagens præmier er sponseret af SYDVESTJYSK ANDEL.
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Søndag den 2. juni
Kl, 09.30 Morgenkaffe m.m.
Kl, 09,30 Boderne åbner
Kl, 10.30 Gadefodbold starter

-

startgebyr/entre 10 kr.

Kl. 12,00 Skattejagt begynder (se omtale)
ca. kl, 13,30 Skattejagten slutter/præmierne uddeles
Kl, 15.30 Rafleturnering i teltet (se omtale)
Kl. 18,00 Boderne lukker

Gadefodbolden er i år sponseret af ii
Der vilvære opstillet en hoppeborg
Grillen er tændt

Skattejagt den 2. juni kl. 12.00
Kom og vind store præmier.
På et hemmeligt kor:t er 5 skatte indtegnet. Man køber et flag, hvorpå man skriver navn
og adresse, Derefter stikkes flaget ijorden på et afgrænset område,

Det flag som er plaoeret nærmest skatten har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på
deles præmien,
Den som har indtegnet skatten, må ikke deltag i skattejagten.
Der kan købes flag i boden ved fiskedammen søndag den 2. juni kl, 12.00
Pris pr, flag: 10 kr.

Rafleturnering den

2.

-

13,30.

juni kl. 15.30 i teltet

Vi skal igen i år have kåret årets raflekonge/-dr:onning, Der er ingen tvivl orn, at sidste års
raflekonge, Ole Graversen, vil give alle mand kamp til stregen for at bibeholde sin titel.
Startgebyr: 30 kr.
1, præmie: 1/1 flaske whisky + pokal
2, præmie: 3 flasker vin
3, præmie: 2 flasker vin

4. præmie: 1 flaske vin
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Mandag den 3. iuni
Kl. 18,00 Boderne åbner
Kl. 18,00 - 20.00 Børnedyrskue/børneloppemarked (se omtale)
Kl. 19.00 Veteran fodbold, Horne - EFB
Kl, 20.00 Havetraktortræk (se omtale)
Kl, 22,00

Boderne lukker

Børnedyrskue den 3. juni kl. 18.00

-

20.00

på stadiHar du et kæledyr, som du gerne vil præsentere for andre, så skal ud møde op
PoulMarinus
og
on mandag aften kl. 18.00, Her vil Horne/Tistrup dyrlægerne og Jette
sen fra 4H være til stede og se på de mange dyr'
Der er diplomer samt en sodavand og pølser til alle der deltager'
Der er ingen tilmelding,
Fri entre.

Børneloppemarked den 3.iuni kl. 18'00

-

20.00

Ligger du inde med noget legetøj eller andre ting, som du i grunden er blevet lidt træt af.
fner funne du bare tænke dig at få nogle nye ting, så rnød op på stadion mandag aften
på'
kl. 18.00, Her vil der være et bord til rådighed, som du kan fremvise dine tingflegetøj
Der vil være rig mulighed for at købe, sælge eller bytte.

Der er ingen tilmelding.

Frientre,

Havetraktortræk den

3.

juni kl. 20.00

I år har vi fået fat i en professionel slæde. Vægten vil belaste traktorerne endnu mere
end sidste år, jo længere man kører, Den som så har trukket slæden længst har vundet,
Der var rigtig rnange mødt op sidste år, hvilket vi selvfølgelig også håber, at der gør i år,
Tilmelding til Jesper Harmsen, tlf. 7526 0709 eller Henning Højrup 75260281.
Der er præmie til vinderen.
Entre:Voksne 10 kr,/børn 5 kr.

Støt SPORTEN i Horne
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Tirsdag den 4. juni
Kl. 18,00 Boderne åbner
Kl, 19,30 Skomagerturnering (se omtale)
Kl. 22.00 Boderne lukker

Skomagerturnering den

4.

juni kl. 19.30

Traditionen tro skal vi igen i år have skomagerturnering. Alle som har lyst kan deltage, da
det ikke er en selvfølge, at den bedste vinder, Der er præmier til de 4 første og der ud
over en vandrepokal tilvinderen skænket af: HorneMttarp Maskinforretning.
Mød op med frisk halm i træskoene og se om du kan slå sidste års vinder, Hanse Guldager,
1. præmie:

Købmandskurv

2. præmie: 3 flasker vin
3, præmie: 2 flasker vin
4. præmie: rl flaske vin

Onsdag den 5. juni
Kl. 18,30 Boderne åbner
Kl, 19.30 2 fag

fem (se omtale)

Kl. 19,30 Oldboys fodbold, Horne

-

Henne

Kl. 22.00 Boderne lukker
2 fag frem den 5.

juni kl. 19.30

w

I år har vi en hel ny ting på prograrnmet. Vi har valgt at lave en efterligning af
programmet 2 fag frem, Det går ud på, at der er nogle personer, som dyster mod hinanden i
de fag som de specialiserer.
Mød op og se, hvem der skal dyste mod hinanden,
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Torsdag den 6. juni
Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 18.00 Fodbold Drenge C
Kl. 18.00 Fodbold Lilleput C
Kl, 19.00 Pokalkamp Horne

-

Tistrup

Kl, 19,30 Banko i Horne Hallen
Kl. 22.00 Boderne lukker

Fredag den 7. juni
Kl, 18,30 Boderne åbner
Kl, 19.00 Cykling

-

10 års jubilæum (se omtale)

K|.21.00 -22,00 Hollywood Bad Boys/ex, Chippendales (se omtale)
K|,22.00 - 01,30 Spar 2/Diskotek DJ Colour's (se omtale)
Pølsevognen er sat op
10 års jubilæumsløb kl. 19.00 fra stadion

Cykelruten er den kendte rundstrækning i Horne midtby, Løbet starter fra p-pladsen og
følger derefter ruten Stadionvej - Kirkebakken - Krosvinget - Hornelund og Stadionvej.
Der vil blive cyklet i præcis 1 time. Trafikken på ruten vil blive dirigeret af Politihjemmeværnet, men færdselsreglerne skal stadig overholdes.
Er målstregen passeret inden løbet er skudt af, gøres omgangen færdig, Der vil blive
trukket lod om 5 præmier mellem alle dem, som har sponseret 100 kr. eller derover pr.
konhakt, Dette foregår i teltet efter løbet,
I

l

Præmierne i år er følgende:
1, præmie: Valgfri Kro Ferie for 2 personer
2, præmie: Gavekort til El-Gården, værdi 1,000 kr.
3, præmie: Hummel fritidsdragt
4, præmie: Columbia T-shirt
5. præmie: Købmandskurv

- Anne Marie Hansen, Bjerremose
Martin Jensen, Bjerremose - Jonas Nielsen, Horne - Morten Holm, Horne - Christian V. Nielsen, Horne - Heidi Lauritsen, Dejgård.
Det vil være muligt at tegne sponsorat umiddelbart op til løbet - eller under løbet med et
Cykelrytterne i år er følgende: Eva Guldager, Asp

-

fast beløb

-

og stadig deltage i lodtrækningen,
Støt SPORTEN i Horne
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Hollywood Bad Boys/ex. Chippendales k|.21.00 -22.ø0 | Horne Hallen
Er du kvinde og trænger til at se en spændstig krop uden brysthår, så kom i Horne Hal-

len fredag aften, Her vil vi få besøg af to lækre fire fra u.s.A., som for år tilbage har
været med i det verdenskendte mandeshow Chippendales. De vil udføre et flot og eksklusivt mandeshow i verdensklasse. Har det din interesse så inviter veninderne med til
en hyggelig aften.
Der kan købes Tequila i baren til evt, Body Tequila på mændene,
Entre: 40 kr. (lndgangen)

Der kan også købes billetler til begge anangementer, så er prisen i
Maj: 130 kr, (Billetsalg: Horne Hallen tlf. 7526 0352 og Radio chadie ilt.7s22 s422)
Juni: 150 kr. (lndgangen)

Spar 2 kl. 22.00

-

01.30

i Horne Hallen

Er du ung/gammel og kan du godt lide spar 2 med de 5 vestjyske drenge tra

oksbøl- så

sker det i Horne Hallen.

De vil bl,a, synge de to populære sang 'Det rugter lidt af øretæve/ og ,Byens bedste
brysted'.
I pauserne vil der

være musik fra Diskotek DJ Colou/s.

Entre:

Maj: 105 kr. (Billetsalg: Horne Hailen flf, 7sz6025gog Radio chartie [t.Ts22s422)
Juni: 125 kr. (lndgangen)
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Lørdag den 8. juni
Kl, 10.00 Boderne åbner
Kl, 10.00

-

12,00 Børnedag med DG|-Legepatrutjen (se omtale)

Kl. 12.00 Boderne lukker
Kl. 19,00

-

02.00 Fællesspisning i teltet (se omtale)

Børnedag med DG|-Legepatruljen kl. 10.00 - 12.00
I år har vi også et arrangement på programmet, som går ud på, at der skal leges/pjattes
med børn i alle aldre, Vi har fået fat i 2 unge mennesker fra DG|-Legepatruljen. De vil
komme og underholde børnene med forskellige lege, boldspil osv.
Prisen er 10 kr. pr, barn for 2 timers sjov underholdning, saftevand og pølser),

Fællesspisning i teltet kl. 19.00

-

02.00

Tag din ledsager med til hyggeligt samvær med venner, naboer og bekendte fra Horne
og omegn, Der skal festes og danses 7 hele timer,

Musikken leveres af en dygtig og alsidig solist ved navn Paul Winther. Han vil gøre alt for
vi kommer dertil.

at få alle ud på dansegulvet, når

Maden kan man evt, bestille ved Horne Kro eller Sækbæk Kro. De er hver især kommet
med en god menu til en pris af 100 kr.
Entre: 60 kr.

HORNE KRO

Fonel Lakseroulade med salat og flutes
Hovedret (ta' selv bord): Barbecue ben/kyllingefilletter svøbt i bacon med flødekartofler,
salat, dressing og flutes,

SÆKBÆK KRO
Forret Rejecocktail med flutes (kan også laves som skinkecocktail).
Hovedret: Fyldt svinemørbrad omviklet med bacon og gratineret med Cheddarost. Hertil
marineret grønsager, kryddersmør og foldt bagekartoffel,

Støt SPORTEN i Horne
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Søndag den 9. juni
Kl. 10,00 Oprydning
Kl, 10,00 Kroketturnering (se omtale)
Kl. 17.30 Fodbold Drenge A, Horne

-

EFB

Kroketturnering kl. 10.00
Den nyeste aktivitet i HIF er kroket, En håndfuld entusiastiske kroketspillere har startet
spillet op i Horne og på nuværende tidspunkt er de omkring 30 aktive, men der er altid
plads til flere,
Hvis det skulle have din interesse, så mød op på Horne stadion denne formiddag,
1, præmie: 2 x købmandskurv
2, præmie: 2 x 2 flasker vin

3.præmie:2x1flaskevin

Vi håber, at I som Horne-borgere vil komme og bakke op om vores arrangement i år.
Pengene går til et godt formål

-

Horne ldrætsforening.

pÅ ronnÅnD TAK
Sportsugeudvalget 2002
Marlene Mogensen, Henning Højrup,

Jesper Harmsen, Mogens Jensen
Martin Lund, Heidi Poulsen

SlfG'T SP(OET.TETT I II(OR.IIIE

Jeg hedder Birger,og er syv år og går til fodbold, for det gør de alle sammen her på vejen, og jeg synes, at det er sjovt, hvis bare de ikke tager bolden fa mig hele tiden, og
nogen gange råber min træner, at jeg skal løbe i hul. Hvorfor skal jeg det, når vi lige
spiller fodbold? (dreng)
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MINILEGESTUEN
Minilegestuen er et tilbud til hjemmeløbende børn under skolealderen og deres forældre,
Vi er i legestuens lokaler oven over børnehaven, Medbring selv kaffe, saft og brød, Hver
fredag formiddag kl. 09,00
12,00, Kig forbi. Både børn og voksne hygger sig.

-

Vi følger skolens

ferieplan. Sidste dag inden sommerferien er den 21, juni, Vi starter igen

efter ferien den 9, august.

Eventuelle spørgsmål kan rettes

til:

Karina

flf.7524 1080

Dorthe

flf, 7526 0995

Ninna

flf. 7526 0605

HESTEBOKSE UDLEJES
store og rummelige hestebokse med mulighed for at komme på mark hver dag og en
ridebane på 20m x 40m, Halm og hø inkluderet i prisen,
Ring og hør nærmere.

Stutteri Søndergaard

v/Jette Søndergaard, Aspgårdvej26, Asp, 6800 Varde, llf.7526OllO

PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB
Tirsdag den 25, juni: Tur til Vejle Ådat
Tirsdag den 6. augusl Tur til Århus

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2

Juni:

Lørdag den

Lørdag

Juli:
August:

15.

den22.

???
Fredag den
Lørdag den

Udflugt- København kl.???

@

2. besøg
Sommertræf kl.???

2.

Familie aften

24.

3, besøg

-

Janderup. Se legotog kl. 19

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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HORNE

-

TISTRUPS FODBOLDDRENGE

w

Fightertrøjen

Drengeholdet har på 2. år haften afstemning om ugens fightertrøje. Der stemmes blandt
spillere og 5 forældre om kampens bedste fighter, og det er med stor ære og stolthed at
kunne bære trøjen i den efterfølgende træningsuge,
På billedet ses en uges fighter, sammen med tidligere fightere. Daniel Rasmussen,
Jesper Jager og Jeppe Gårtner. Sponsor er John Larsen.

Tistrup

OPfm

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Itf ,75291287

TISTRUP WS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus Hansen
Tlf . 7 s299093 t75299098
Bilttf . 2022 49 40 I 2M249 40

.
.
.
'

Naturgas

Solvame
Ventilation

Kloak

.
.
.
.

Blikkenslagerarbejde

Vmd
Varme
Sanitet

- indhent uforbindende tilbud
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Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben

lt
l

,i

i

,i

7 Når du

I
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I

træner eller er i konkurrence,
forbruger din krop energi, og din temperatur stiger. Temperatur-reguleringen

I
I
,
I

kan du yde

,
,

7

/

I
I
I
I
,
I
I
I
I
I

klarer kroppen ved at svede, når du blot
sprger for at

drikke rigeligr med

væske.

Men tabet af energi må du kompensere
ved at tilfpre ny energi i en form, sorn
kroppen kan optage.
Matas Energidrik indeholder de vigtigste

typer kulhydrater, din krop skal bruge
undet fysisk arbejde. Drikken er iavet i
pulverform, så du selv kan blande så

til dig.
Med væske- og energibalancen i orden

meget vand i, som passer

dit

bedste.

Og da

Matas

Energidrik fås med både citrus- og

tropicalsmag, er det faktisk en nydelse.
God kampl

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft trl sport

Skansen

2' 6800 Varde .'f$.7 52200

,
/
,

I
,
I
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Exm. zoneterapeut Anny Madsen, Tøndingvej 2, Tistrup har startet klinik
Som noget nyt i Tistrup kan man nu få zoneterapi kombineret med vakuumterapi, Kombinationen af de to behandlingsformer er særdeles fordelagtig og resultatgivende.
De fleste kender zoneterapi, hvor man trykker på reflekszoner under fødderne. I vaku-

umterapien påvirkes akupunkturpunkterne med undertryk i stedet for nåle. Undertryk
skabes ved brug afvakuumapparat, sugekopper og vakuumstøvler. Behandlingen med
disse redskaber medfører at de små blodkar udvides og der kommer mere blod og dermed ilt ud i kroppen og i mange tilfælde giver: det smertelindring, Blod og lymfevæske vil
strømme hurtigere igennem kroppen, det sætter gang i udr:ensningen af affaldsstoffer i
kroppen.
Mange af vore skavanker skyldes ophobninger af affaldsstoffer i kroppen eller ubalance i
vores energisystem , derfor er det utroligt godt at kombinere de to behandlingsmetoder,
Zoneter:apifuakuum{erapi er blandt andet godt for hovedpine, kredsløbslidelser, fordøjelsen, spændinger, sportsskader:, luftvejsgenerr rygsmerter og meget andet,
Vil du gerne reducere din vægt eller: holde op med at ryge, er øreakupunktur en hjælp til
at komme videre.

,

Skattemæssig rådgivning

'

Ilogføring og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvej 9. Horne,6800 Vardc . Telefon 75 26 oZ 47

26

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Ny annoncør.

JOHN LARSEII FRITIDSBYG APS

.

.Trllry:j

.e

Horne

6800 Varde

Tlf.Æar 75 26 04 86 Bit 23 45

t6
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FORITTANDSLISTE
Skolebestyrelsen Horne skole

Brugenåd Lokalområde ll (ældreråd)

Mini-Legestuen

Kristen Krog

Laurids Pagaard, Engkanten 4
Horne. Tli 7526-0522

Ninna Gejl Pedersen, Mallevej '104

Hornelunds Venner
lngrid Kristensen, Gunderupvej 64,

KFUM-Spejderne

Horne Sogneforening
Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48

Home. Tlf.752&0065

Asp, T|f.7526-0182

Thorstrupvej 154

Horne. Tfl.7526-0605

Horne, tjf.75260042

Horne. T|f.76945001

Gruppeleder Tina Nielsen,

Legestuen
Horne ldrætspark, HIP
Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18

Horne.

Sdr. Stauskjærvej 29.

v/Doris Christensen, Solvangen 2,
Horne. Tlf.7526-0393

Tll 7526-0414
8ørnehaven Regnbuen
HGF

Lene Jensen, Gunderupvej 71

Horne. Tlf.7526-0239

Home. Tll 76945000

Horne Menighedsråd
Svend Bruun, Gl, Landevej 58,

Familie og Fritid, Horne
Horne ldrætsforening, HIF
Dora Harck, Bjenemosevej 35,
7

Home Havekreds

Anette Christensen, Lundagervej 48,

Gunderup Tlf. 7526-0005

I ll,

Ilf . 7526-0047

Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej 9,

Horne Gymnastikforening,

6862 Tistrup.

Eva Guldager, Aspgårdvej 4,

Sækbæk. T|f.7526-0365

Mona Clausen, Sdr. Mallevej 44,
Horne. Tll 7526-0400

526-047 2

Home Aftenskole
Horne Ungdomsklub

Asfid Lyhne, Gunderupvej 43
Home. Tlf.7526-0082
Leder Marinus Poulsen, Dejgårdvej 12
Horne. Tlf,7526-0356

Horne Pensionistforening
Johanne Hansen, Hornelund 24

Dagmar Kristiansen, Stadionvej
Horne. T|f.7526-0385

I

Horne. Tlf.752&04æ
Horne Husmandsforening
Hans Thomsen, Gl. Landeve.i 90,

Horne Venstreforening

Stundsig. Tlf. 7526-0203

Kristen Krog, Thorskupvej 154
Horne. T|f.7526-0042

Horne Hallen, Stadionvej 21

Horne Brugsforening
Anni Thomsen

Z

Thorkil Lindvig

Horne Støtteforening

Gl. Landevej

Horne. Tlf.7526-0352

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1,
Horne, T|f,75260527

Stundsig. Tlf . 752&0340

Horne 4H
Jette Poulsen, Dejgårdve.l 12
Home.

Tll 7526-0356
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'Jeg vælger mig maj, hvor skoven pynter sig, og

NH
NN

himlen er blå'. Disse ord er fra en kendt musical, og

jeg mindes tilbage til de år, hvor jeg har oplevet
sommerspil på Horne filufrsteater, og jeg glæder mig
til næste gang.

Jeg sidder og ser på haven, og falder i staver - altså
ikke ligesom når feriefolket står på ski og kommer
hjem med brækkede lemrner - ganske ufadigt tidsfordriv sidder jeg og beundrer parken, som jeg tillader rnig at kalde vores have, sådan en majdag,
Hvor er den flot, lkke fordi vi gør så meget ud af det arkitektoniske eller Flemming Leth.
agtige. Men det har lige regnet, bøgehækken står som en lysegrøn snedrive, de store
bøgetræer pakker ligesom haven ind, kirsebærtræet blomstrer og ude i gården står
kastanietræet, det gamle liv, med flotte lys på. Den nærmest griner lidt overbærende til
os "havde i ikke troet der var liv i mig endnuu
Al denne skønhed blev til i løbet af 8 dage, Man overraskes og glædes hvert år, Jubii det
er grillvejr.
Men asken, den dovne rad, har ikke opdaget, at det er forår, Den står med sine nøgne
grene og venter på at egen skal springe. Egen er dog sprunget ud, men alt forladt asken
står jo også med ryggen til,

Det minder mig om ordene "springer eg før ask, går sornmeren ivask'. Vi kan så hver
især selv besternrne betydningen - orn det betyder badebassin i haven eller regntøj og
gumrnistøvler - en anden version er vand nok til afgrøderne enten fra oven eller masser
af vand fra vandingsmaskiner,
Tilbage til vores have, Vi synes selv den er en helt park, bare græsset er klippet, så man

kan se grænsen mellem plænen og skoven. Og så er det vældig praktisk med bladene,
det lukker, ligesorn når rnan bruger persienner, for de hytte/lrule-projekter der altid er i
gang i skoven,
Maj måned leder også tankerne hen på skovtur,

Familien var så heldige, at for år tilbage etablerede Ribe Amt en okkerrensningssø på
vores mark med gennemløb af Sækbæk, De sku' bare vide hvilke oplevelser/gratis glæder, det har skabt.
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Mange gange er det blevet til, hvor vi lige har bagt en kage og nogre boller (Nåh nej ikke så tit bagt), men hvor vi har pakket en kurv med 4 halve boller, eller hvad vi lige har,
og taget på tur,

sidste gang tog vi fiskestang med, bare sådan for sjov. Der er i øvrigt ænder i søen
morgen og aften. Vi havde snakket lidt om ænderne havde lagt æg.
Da vi så sad lige så stille og ventede på bid (fra skallen nr. 2, den første fangede vi sidste

år), der på skrænten, hørte vi pludselig en underlig kaglen fra et par steder i sivet, Vi
kunne intet se, men blev dog enige om at det nok var blishøner, der rugede i sivet uden
at vi kunne se dem.

ldyllen blev lidt flosset i kanten, da vi kom hjem og skulle genfortælle oplevelsen. Mon
ikke det bare havde været de store frøer?

til Legoland hver gang - men det tager s minutter at arrangere, transporttiden er 5 minutter, og vi får en god snak både børn og
ruren til søen kan nok ikke erstatte en tur

voksne, Og så kan vi i øvrigt tage hjem når vi keder os eller bare kede os.
Hvor viljeg så hen med dette?

Med alle de aktiviteter børn og forældre tilbydes, skal vi også huske at holde fri sammen
med børnene og ikke nødvendigvis tage til dyre forlystelsessteder. Alle har mulighed for

at gå 5 minutter og komme til en vejkant, græsplæne eller skov og så ellers nyde den
medbragte mad.

og husk 'når det er fint vejr, er det ikke nødvendig med hovedrengøring indendørs, det
kan man altid nå, når vejret er dårligt", citat slut. (venligst udlånt af en veninde),
Ha'en rigtig god sommer!

Nordeo tl
Torvet 4, 6862 Tislrup. Tll. 75 29 99 00

Anni Thomsen
Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

I

^;;*;r*;;#-å
Tlt.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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KIRKETIDER
kt. 10.30

Søndag

02.06,2002
09.06.2002

Søndag

16.06,2002

kr. 10,30

Søndag

kt,09,00

Søndag

23.06,2002
30.06.2002
07.07,2002
14,07.2002
21.07.2002
28.07.2002

Søndag

04.08,2002

Søndag

11.08.2002

kl, 10.30
kt.09.00

Søndag

18,08.2002

kr, 10,30

Søndag

25.08.2002
01.09.2002

kt,09,00

Søndag

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Søndag

kt,09.00

lngen
kt. 10.30
lngen

kt.09,00
lngen

kr. 10,30

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

ilf.7526-4055

Horne Kirke

flf.7526-0085
flf.7526-0031

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

[t,7526-0042

3hiil{sir{i
Udgave
Nr.252
Nr. 253

senest
Lørdag den 3. august
Lørdag den 7. september

Stof

Bladet udkommer
15'-16. august
19'-20. september

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, llf .7522-0367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, 1|,f,.7526-0527

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838
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Som sponsor for miniputafdelingen har SYDBANK igen i år givet sportstasker til
miniputspillerne. Tak for det.

Snnnl,uK
Huad han ui gøre for dig!
Storegade
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Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 U 10
Konlortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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AKTIVITETSKALENDER
JUnr

uge 23

Sportsuge

05.06.2002
12,06.2002

Skolefridag

15.06.2002

4H udflugt til København

16.06.2002

Møde i Skovlund/Ansager Hallen om håndboldsamarbejde

16,06.2002

Horne Havekreds, Udflugt til Gråsten slotshave og Søbergs have
ldrætsdag iskolen
Sct. Hans fest på Knuds Plads - båltale C,J. Grås
Horne Pensionistforening, Heldagsudfl ugt
Fodboldskole på Tishup Stadion

18.06.2002

juli

sept.

23.06.2002
27.06.2002
ugø27
25.07.200228.07.2002

Vildbjerg Cup, fodboldstævne i Vildbjerg

14.08.2002

Horne Pensionistforening, Halvdagsudflugt

17.08.2002
29.08.2002

Torvedagen
Horne Havekreds, Havevandring

13.09,2002-

14.09.2002
19.09.2002

n0v.

22.09.2402
23.09.2A02
28.09.2002
23.11.2002

29.fl.2402
dec,
febr.

Menighedsrådenes ældreudfl ugt

20.12.2002
22,12.2002
01,02,2003

4H Dyrskue
Generalforsamling i Regnbuen
Primo Cup 2002 (mikro og poder)
Menighedsrådet. Gr:undtvigsaften
Høstfest
Horne Havekreds, Juledemonstration på skolen
Julearrangement i Regnbuen
Julekæsfest i Horne Hallen
Juleoptog
Højskoledag

EItrEIAEIGIfiItr

P. Strange-Hansen A/S

Stadionvef '16, Horne, 6800 Varde, tll. 75 26 0211,|ax. 75 26 03 96
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- Bounum

SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

ry

ZETOR

ØIgodvei tr48
Bounurn
6870 øLGOD

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

Bit 40 28 33 93

AUTORISERET

KLOAK.
v/Chn Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bilflf. 2122680u20330163

effi

't.on;IlsE

tl

t*rlouaay'ntel,

JOHil EOFG |{A|'ISEN
HOeilE . 6to0 YARoE - rLF: 75 26 (tr 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Biltlf. 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 bygningsrnyndighederne udf.

Horne Cykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kædcr såmt nye plæneklippere på lager.
Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
Ttf. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders l( Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
STøT VORE ANNONCøFER. DE STøTTER OS
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

Rejser. Råd

til bolig og uddannelse.

Rart at have overskud til fornøjelser.
Sparer du op, er det lettere at få råd!

Vi ses i Andelskassen

AAndelskassen
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00
rnnnnru.sda.dk/horne

l0

