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32. årgang nr.258 Maj/juni/juli 2003

Bagerst f.v. Peder Schmidt, Bjerremose, Søren Lassen, Rotbø1, Kristian Sørensen,
Dejgaard, Anders Sørensen, Dejgaard, Jes Dejgaard lftistensen, Dejgaard og Ejnar

Lindvig, Bounum.
Siddende Jens Hansen, Lunde, Harald Schmidt Bjerremose, Hans Østergaard,
Hornelund, Thomas Krog, Malle og tjenestekarl ?

Med på billedet er Horne ldrætsforenings ældste aktive medlem, den nu 90-årige Ejnar

Lindvig. Ejnar var altså med for 75 år siden.

Det var før foreningen i 1931 blev indmeldt i JBU og begyndte at spille turneringsfodbold,

I 1938 var han med til at spille klubben op i A+ækken. Sidst i 4O'erne og 50'erne stod

Ejnar for oldboys-fodbolden. I perioden 1943-47 var han formand for Horne ldrætspark.

Efter at hallen blev bygget genoptog Ejnar aktiviteten i foreningen, nu i billardafdelingen.

Selv om Ejnar ikke har været aktiv alle 75 år, kan man vist godt kalde det for et jubilæum.

Fodboldhotd fra sportsfesten i 1928 på boldbanen på Kr. Thomsens mark.
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KI.09.00
Fælles morgensang

KI.09.00
Morgenkaffe

K|.09.00
Standene åbner
Hoppeslot og minicros-maskiner

PROGRAM FOR TORVEDAGEN
LøRDAG DEN 16.AUGUST

IHIIE
tlif.aftl-_

rÆr

K|.09.30
Underholdning v/gademusikanterne
Lars Møller Trio

K|.12.15
Torvedagen slutter

ilt.75260257
ilf, 7526 0392

4175260292
xt.75260492
[f.75260024

Kom og gør en god handel ved standene

Tilmelding til stadeplads kan ske til Torvedagsudvalget senest den 1. august

Udvalget består af: Kirsten Jeppesen

lnger Hansen

Jens Karlsen

Hans Jepsen

Gert Jensen

Husk tovedagsnøgler, der skal prøves i låsene i tidsrummet kl. 9-12 ved Torvedags
informationen.

Støt torvedagen - køb 6n eller flere nøgler - nøglerne koster 20 kr. pr. stk, og kan købes
hos: Dagli' Brugsen, Horne Andelskasse, mekaniker Anders Jensen, Oskars Autoværk-
sted, cykelsmed Svend Åge Østerberg, Horne Autoværksted, Hornehallens Cafeteria og

Horne Kro.

De samme søde præmier som der plejer at være.

Hvor Godtfolk er, kommer Godtfolk til

Torvedagsudvalget
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INDVIELSE AF KROKETBANEN VED HORNE IDRÆTSPARK

Torsdag den 29. maj kl. 10.00 vil der være indvielse af kroketbanen og derefter turne-

ring. Alle interesserede inviteres til at deltage i turneringerne, som forventes afsluttet kl.

12.00.

For dem der ikke spiller kroket, vil der også være noget at se på, da der arrangeres

fodboldkamp umiddelbart efter indvielsen af kroketbanen,

Horne ldrætspark/Per Jespersgaard

#- 
SPEJDERNES scr. HANS 2oo3 

#-
Traditionen tro holder spejderne igen i år

Sct. Hans fest den 23. juni på lfuuds Plads

(det er lige der, hvor man kører ind i Horne, når man kommer fia Ølgod)

Kl,20.00 Velkomst

Gratis snobrødsbagning

Kl.21.0A Bået tændes - båltaler er Lars Bom Nielsen

Spejderne i Horne

BAGEKONKURRENCE e@
Bag nogle lækre kager og tag dem med til Torvedagen. En dommer vil tage smagsprø-

ver og bedømme dem.

Der bliver derefter uddeling af præmier:

1. præmie: Gavekort på 300 kr. til Horne Kro

2. præmie: Gavekort på 200 kr. til Horne Brugs

3. præmie: Gavekort på 100 kr. til Oskars Autoværksted

Til slut bliver der auktion over de udstillede kager.

Tilmelding til Grete Ditlevsen, tlf. 7526 0299 senest den 1. august.

Familie & Fritid/Mona Clausen
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SA ER TENNIS.SÆSONEN I GANG

Tilmelding og betaling skal ske icafeteriet, 11f.7526 0352 eller hos Hanne
bakken 8, tlf. 7526 0093.

Det koster 160 kr. for voksne og 60 kr, for børn (født efter 1985),

Ved udlevering af nøgle koster det i år 100 kr. pr, nøgle i depositum, som betales tilbage
når nøglen afleveres til efteråret.

Vi vil i år prøve at afholde en intern turnering. Det koster 20 kr. at deltage og man tilmel-
der sig ved at skrive sig på en seddel i cafeteriet og samtidig betale de 20 kr.

Vi har valgt at lave turneringen for 2 aldersgrupper. Vi regner med at dele de to grupper
ved 8. klasse. Der spilles kun double.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 1. juni.
Tirsdag den 3. juni er puljerne lavet og så skal man selv sørge for at få kampene afuiklet,
Puljerne bliver hængt op i skabet ved tennisbanen
Vi regner med at finalerne skal spilles i uge 35.

Tennisudvalget

ffiw
Borg, Kirke-

JUBITÆUMSVIN

I forbindelse med HIF's jubilæum havde vi i samarbejde med *orne Brugs ladet fremstille
en jubilæumsvin, som blev brugt ved receptionen og festen.

Selv om disse begivenheder er overstået, kan vinen stadig nydes, da den nu kan købes i

Brugsen.

Også en god gaveide.

Horne ldrætsforening

VILDBJERG CUP

Tistrup/Horne deltager i2003 med 3 hold (lilleputdrenge, miniputdrenge og lilleputpiger)
iVildbjerg cup, sommerens store internationale fodboldturnering for ungdomshold.
Vildbjerg er beliggende i Trehøje Kommune mellem Herning og Holstebro, og her mødes
ca. 6900 unge fodboldspillere mellem 5 og 16 år fta20 nationer til Jyllands største fod-
boldanlæg med 26 fodboldbaner,

spillerne ledsages af lige så mange ledere, forældre og andr'e pårørende, og mere end
800 frivillige hjælpere er involveret i stævnet,
Vildbjerg Cup 2003 gennemføres i dagene 24. -27.juli, i år for 25. gang.

Ungdomsudvalget Tistrupll-lorne

w@w
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SOMMERUDFLUGT HORNE . THORSTRUP MENIGHEDSRAD

Onsdag den 11.juni 2003

Vi kører til 'Clausager Kunstvirke'ved Skjern, hvor vi drikker kaffe. Samtidig kan der ses

kunst i glas og billeder og en spændende have,

Derefter til Herning Tekstilmuseum, et tøjmuseum, der er indrettet i en gammel klædefa-

brik.

Næste besøg er Fonnesbæk Kirke i lkast, En meget spændende kirke, der er indviet i

1994.

Turen afsluttes med middag på Søgården i Sunds.

Afg, Hornelundkl.12,25 og Horne Kirke kl. 12.30

Pris 75 kr.

Tilmelding senest den 9, juni: Svend Bruun, t11,7526 0365 eller

Bessie Aggeboe, tlf. 7526 0031,

Menighedsrådene

HORNE PENSIONISTFORENING

Halvdagsudflugt torsdag den 26. juni 2003

Turen går til Trehøje naturpark - vi får lokal guide med,

Besøg hos fårehyrden på Vind Hede, derefter kaffe på Sørvad Kultur- og ldrætscenter'

Besøg hos Esther og Peter Mosekær - stenhugger og træskærer - vi får fremvisning af

deres hus og have.

Middag på Vildbjerg Hotel.

Pris for hele turen 150 kr. ekskl. drikkevarer.

Vi starter fra Hornelund kl, 11.30 og kirkepladsen kl' 11.35.

Tilmelding senest den22.juni på tlf. 7526 0333 eller tlf' 7526 01Bo

Vel mødt til en forhåbentlig god tur.

NB Heldagsudflugten finder sted den 21. august 2003 - turen går til Rude strand og

omegn' 
På bestyrelsens vegne/Dagny Henneberg
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"GAMLE" HIF'ERE MøDES I DET HISTORTSKE AR 2OO3

I fortsættelse af aktiviteterne omkring Horne ldrætsforenings 100 års jubilæum er en
gruppe mennesker efter mange opfordringer og på initiativ af Leif Sønderskov og Poul
Plauborg i gang med at samle'gamle' HIF'ere, hvis hjerte stadig banker for HlF, til en
aktiv dag på Horne stadion

Lørdag den 9. august 2003

Dagen vil starte kl. 13 og indeholde forskellige spil med indlagte kaffepauser og slutte
med en fornøjelig grillaften, Det vil blive en dag, hvor samværet vil være i højsædet.
Koner, mænd, kærester og børn er naturligvis også velkomne.

vi har samlet mere end 500 navne på "gamle' HIF'ere, som alle vil modtage en indbydel-
se først ijuni samt en navneliste. Skulle man savne nogen på listen, hører vi gerne her-
om.

Viglæder os tilen fornøjelig dag.
Poul Plauborg, Karl Brynningsen, chr. V, Nielsen, søren svane sørensen, Kurt V. Niel-
sen, Birtha schmidt, Andreas Højbjerg, Bernt Østergaard, Kurt Pallesen, Leif sønder-
skov.

HJÆLP !!!

Vi mangler stadig kontaktpersoner/frivillige hjælpere til at finde gamle elever til Horne
Skoles 100 års jubilæum.

Det er især årgangene fra 1903 til 1952, der volder problemer for os,

Har I gået på skolen eller kender I 6n der har gået der, som er født i ovennævnte tids-
rum, så kontakt os venligst.

Gamle elever, som ikke modtager en indbydelse i løbet af juni måned, kan også kontakte
0s,

Linda Møller Xt.75260226
Eva Jessen tlf, 7526 0079

Brian Hansen tlf. 7526 0005

Kristen Krog Xf,75260042
Henning Lindenberg tlf. 7526 0450

Hilsen Festudvalget
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FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Følgende bevillinger er imødekommet for året 2003:

Horne Jagtforening 1.500 kr, (lndkøb af fasaner)

Horne Sogneforening 30,450 kr. (lstandsættelse af julelys, køb af hækklipper m.v.)

Horne Park 46.689 kr.

Horne Sogneforening

4H ARSPROGRAM 2O(}3

JUNI

6. DØGNFLUEN fra kl, 19 og til kl. 12 næste dag, på Dejgårdvej - HUSK TILMELDING

21. Andet besøg hos dig, der har hjemmeopgave'

JULI

5. For hele familien: Kom, se, hør og lær om PILEFLETNING på Dejgårdvej, kl. 10

SOMMERTRÆF hver onsdag iiuli på Dejgårdvej, kl' 10-15

AUGUST

8. SOMMERFEST med GRILL, kl. 1& HUSK TILMELDING

SEPTEMBER

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

høre om hvad der skal foregå'
,12. OVERNATNING FØR 4H SKUE

13. 4H SKUE I VARDE, KI. 9

21. AFLEVERING af opgavebøger til 6n af lederne. Husk RIS og ROS

OKTOBER

3. ÅnsuøoE IHALLEN, kl. 19 med banko

NOVEMBER

7. UNG NAT fra fredag kl. 20 til lørdag kl' I - HUSK TILMELDING

DECEMBER

5. JULEFROKOST, KI. 19 - HUSK TILMELDING
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PROGRAM 2(}(}3 FOR HORNE HAVEKREDS

24.maifra k|.13.00
Formklipning i Herborg planteskole,
planter bortloddes til deltagerne.
Entre: 30 kr. Arrangeret af region lll.

21. junikl.13.00

Medbring selv kaffe og evt. en stol. De formklippede

Bustur til Majlands planteskole i sdr. omme med afgang fa Horne kirke kl. ca. 13.00.
Hjemme igen til aften.

Pris: 75 kr. Arrangeret afVarde havekreds.
Tilmelding til Marianne på tlf. 7526 1084 senest 2. juni

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 fia 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 fa kl, 10.00 til kl. 16.00.

9. august
Sommerudfiugt 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 igod tid iØlgod ugeavis og i

Home-posten,
Anangeret af Ølgod havekreds.

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26 U l0
Kontorlid Nr.Ncbel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - f6.00
Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - f7.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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TI{GU.HIF

Sæsonafslutning tr,ÆW
Håndboldsæsonen er nu slut, og vi kan se tilbage på en tilfredsstillende sæson, både hvad
angår resultater og afuikling.

Resultatmæssigt havde vi igen i år en oprykning. Det var damerne i serie 3 der rykkede op i

serie 2. Efter en fantastisk sæson, hvor det hele blev afgjort i sidste spillerunde. Holdet kan
også kalde sig kredwindere, da de weekenden efter tog til Skærbæk og hentede pokalen

hjem.

Damerne ijyllandsserien sluttede på en flot 3. plads og serie f indtog den 'efiertragtede' 7.
plads i sidste runde - efler en utrolig spændende kamp.

Ungdomsholdene klarede sig alle flot efter ombrydningerne efter jul.

B+ækkerne: Bedst klarede Piger B sig, da de vandt puljen og sen€re også blev
kredwindere.
A+ækkerne: Begge vore hold i Drenge og smådrenge fik nogle gode lære penge, da de
begge måtte tage til takke med sidste pladsen i puljen. Alt i alt må visige, at holdene skal
have ros for en god indsats og spillemæssigt også gjorde fremskridt.

Team Nord, med vores dame junior og dame ynglinge blev resultatmæssigt også en

succes.

Dame junior, der efter ombrydningen, spillede iA og B, klarede sig begge flot med

henholdwis en 5. og en 3. plads. lnden jul blev de endvidere vindere af Kreds Cuppen.
Dame ynglinge, der efier ombrydningen spillede i Elite B og A-rækken, tumlede simpelthen
alle og en hver ned. Elite B vandt suverænt deres putje med max. point, blev kredwinder og

tog tilTroldhede weekenden efter og hentede guldmedaljen hjem.

Ynglinge Avandt også swerænt deres pulje, da de kun satte 1 point til. Holdet blev også
kredwinder og vandt Kreds Cuppen inden jul.

Vi må sige at damerne i Team Nord virkelig har haft succes og fortsæfter da også træningen

1 gang om ugen, hen mod sommeren. De piger, der rykker op som junior til næste sæson,

er meget velkommen til at træne med.

Vi må så håbe, at vi til næste sæson i det mindste kan få gang i et hene junior hold - så
DRENGE kom nu ud af vagten og mdd jer under fanerne. Team Nord er forhåbentligt

kommet for at blive, da vi også i Ølgod kommune har fået et alternativ til de omkringliggende

storklubber.

Atuikling:

Vi takker endnu en gang alle jer trænere og holdledere for den tid og energi I har investeret i

jeres hold i år.
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Til den kommende sæson har vi næsten alle brikkerne på plads, men står og mangler 2-3
trænere/holdledere, så hvis vi lige skulle have overset DlG, kan du kontakte Gitte Pallesen
på tlf.: 75 291104 mht. yderligere information.
Vi glæder os alle til den kommende sæson, og vivil hermed gerne takke alle, der på den
ene eller anden måde bidrog til, at ungdomsspillerne kunne nyde deres fritidsinteresse i

indeværende sæson.

Håndboldudvalget Gitte Pallesen/Anne Frøjk

Matas Sports Care Løbet
i Varbc

lk llimrnelfartsbag
ben 29. trr,ai 2oot

t/t tnaraton, clwt, +,sl<m eller z,tkm.
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Når du træner eller er i konkurrence,

forbruger din krop energi, og din tem-

peratur stiger. Temperatur-reguleringen

klarer kroppen ved at svede, når du blot
s4rger fot at drikke rigeligt med væske.

Men tabet af energi må du kompensere

ved at tilføre ny energi i en form, som

kroppen kan optage.

Matas Energidrik indeholder de vigtigste

ryper kulhydratet, din krop skal bruge

under fysisk arbejde. Drikken er lavet i
pulverform, så du selv kan blande så

meget vand i, som passet til dig.

Med væske- og energibalancen i orden

kan du yde dit bedste. Og da Matas

Energidrik fås med både citrus- og

tropicalsmag, er det åktisk en nydelse

God kamp!

7
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,
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,In MATAS SPORTS CARE

Sund fornuft til sport

Skenscn 2 . 6800 Vardc . Tlf.75 2200 25
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Jeg har egentlig ikke haft indtryk af at der er ret me-
get at grine af i Varde kommune for tiden. Snarere

tvært imod. Men vi var nu mange som grinede så

meget at vi var ved at græde over det da vi hørte Kaj

Nielsens festtale ved HIF's 100-års jubilæumsfest.

For Kaj mestrer med sit jyske lune at lade det usagte

være det mest sigende, - og det er tilfældigvis hvad
jeg alligevel havde tænkt mig at undre mig lidt over i

Ved mit vindue'denne gang,

For det er da egentlig pudsigt at man ikke behøver at

kende Lille Christian og Søren Jensen m. fl. for at få

fat i hvad Kaj lllgsagde - og dermed alligevel sag-

de.

Men et vist kendskab til de nævnte herrers fornemmelser for dommerpræstationer gør

nu ikke morskaben ringere. At sprog er meget mere end blot talte og skrevne ord, ved vi

alle sammen: Et lille barns vræ|, en meget sigende finger (normalt langemanden), et
hurtigt blik - eller et lystent !- en enkelt, meget dyb vejrtrækning, oftest udlagt som et
stort eller lille suk, et smil, en panderynken, et nik eller en rysten på hovedet - alt sam-
men er det sprog. Endda klart sprog i modsætning til de talte ords snedige luskeærinder:

Har du set, at jeg har fået ny ftisure? Ja, den er fin, ligner min bedstemors for resten, -

Når man underviser i skolens ældste klasser, undgår man ikke pubertetsunger selvom

man i drømme forsøger at deportere hele bundtet til Langhortistan - enkeltbillet! Når en

frisk lærerbemærkning (pr. definition altid frisk og uimodståelig) besvares med et him-

melvendt pigeblik - det er faktisk altid piger, de kan det der med øjne som roterer helt op

under pandelappen, ja så bliver man egentlig dybt såret i sin friskffragtige sjæl og omgås

skumle hævnplaner - langsigtede! For i øjeblikket er man nede til tælling, Men hvad -
pigerne skaljo i gang med at øve sig så de kan blive rigtig dygtige som voksne. Men så

kan de også begå sig hvor sagtmodige mænd skal have nerver af stål og være halvdøve

og svagtseende for at ovedeve. Nå, men det var sprogets mangfoldighed, vi kom fra.

Vores tilværelse er grundlæggende sproglig - vi behøver ikke altid at sætte ord på no-
get, den er det alligevel. Vi har alle en eller anden for-forståelse af livets sammenhænge

som er fælles gods. Nej - jeg stammer ikke på tryk! Det er fo(ud)-forståelsen som gør at

ord bliver overflødige, at noget underforstås og ikke misforstås. Det er vist noget værre

noget jeg har fået mig rodet ud i her: Med ord at beskrive dåt ordløse som er mere si-
gende end ord! Men hvad - hvis jeg ikke skrev nogle linjer, kunne I jo heller ikke læse

mellem linjerne, vel? Tænk, hvis man for resten altid skulle sætte ord på alting, En for-

færdelig tanke, En kaglende hønsegård, hvor man kun kunne bede til at en eller anden

mandede sig op (undskyld piger, men det hedder det altså!) og galede: Så hold dog

kæft!

I

t
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Sådan er det nu heldigvis ikke, måske lige med undtagelse af den årlige damefrokost i

sportsugen. - I år får damerne ganske vist støjkonkurrence fra han(n)erne - røde i kam-
men og ganske givet ikke vand-haner- men selvom hver håne har hvæsset sporerne
og synger med sit næb, bliver han kun en kylling i den ulige kampl

Et blik, et håndtryk, et smil, et skulderklap peger hen mod vores fælles tilværelse og

betyder: Jeg ved hvordan du har det, jeg forstår hvad du mener, jeg er enig med dig.
- Der skal ikke siges noget, og alt er forstået.

Det er også det forudforståede i vores liv med hinanden som antydningen spiller på,

ligesom humoren gør det, og især, synes jeg, jysk humor og antydningskunst. Bare man
dog kunne huske alle de gode bemærkninger og historier, man hørerl Her følger lidt
forskelligt som I kan tygge på. Det er ikke selve ordene man bliver fed al men det de
sætter i gang af billeder og tankerækker.

Jeg stod ved siden af en brav Hornebo og dennes nevø og overværede serie 3 spille

træningskamp mod Tistrup en ædekold dag - det er ikke altid lige morsomt, for resten!

Nevøen fortalte om en gut fra skolen som altid gik i T-shirt udenfor uanset vejret. Horne-

boen konstaterede tørt' Så er det godt ftikvartererne ikke er længerel' Men dermed

havde han faktisk sagt meget! En anden Hornemand fortalte en dag, at han havde
snørklet sig med en bus fia Esbjerg over Vester Nebel mod Varde. Et par gamle koner
var med bussen og da de passerede kirkegården i Vester Nebel, sagde den ene kone: '
Her vil a li'godt e le'- her kiender a ingen.' Sikke en overbevisning om et liv efter dødenl

En lærer sagde til en dreng: 'Gå hen og stil dig bagest i køen', Drengen gik, men kom

tilbage igen og sagdei Det kunne jeg ikke, der stod een i forvejen!' Drengens bemærk-

ning burde have været på jysk, men ingen børn taler jysk i skolen mere - dewærre! En

lille jyde kom i skole og forklarede lærerinden at han havde forsømt i to dage fordi deres
gård var brændt. 'Jamen - det var da i går den brændte,'sagde lærerinden, 'hvad så

med i forgårs?'-'Joh, da bar vi møblerne ud!'sagde drengen.

Hørt i eet af Niels Hausgaards een-mands-shows: 'Det er ikke fordijeg vil stå her og kun

rakke ned på EU. Jeg vil da også gerne sige noget godt om EU. ( Laaaannng pause!) -
Når jeg kommer i tanker om noget!'
Når vi taler med hinanden, skal vijo også nå at tænke mens vi snakker, Det går ikke altid

lige godt Alice i Eventyrland: Hvordan kan jeg vide hvad jeg tænker før jeg hører hvad
jeg siger? - Eller Storm P: Man skal tænke før man taler, Jeg har prøvet det, men så er
det altid for sent!!!

Lad os slutte med Piet Hein: Sproget er vidunderligt godt egnet til at sige det, som ikke

behøver at siges, fordi det er sagt så tit og har formet sproget.

Med tak for god ro og orden mellem linjerne ønskes en god og fornøjelig sommer tiljer
alle' 

Kjeld søndergaard
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tundag den 1. juni

Kl. 09.30 Morgenkoffe m.m.
Kl.09.30 Boderne dbner
Kl. 10.30 &defodbold storter - stortgebyr lentre tO kr.
Kl. 12.00 Skotfejogt begynder (se omtole)
Co. kl. 13.30 Skottejogten slutter - pre,mierne uddeles
Kl. 15.30 Rqfleturnering i teltet (se omtole)
Kl. 18.00 Boderne lukker

Grillener tendt (kun søndog)
Der vil ve,re opstillet en hoppeborg hele ugen.
Pølævognen er åben hele ugen.

6odefodbotd sn i ån sponseret "f I)AN-ELA/t

Skottcjogt den 1. juni kl. L?.AO
Kom o9 vind store premier.
På et hemrreligt kort er 5 skqtte indtegnef. rtlon køber et flag, hvoryå man skriver
novn og adresse. Derefter stikkes floget i jorden på et ofgrenset omrdde.

De 5 flca, som er ploceret nermest slotten hcr vundef. Hvis flerc flag ligEer lige
tet pd deles pre,mien.
Den som hor indtegnet skotten, rnå ikkE deltoge i skottejcgten.
Der kcn købes flag i boden ved fiskedommen mellem kl. 12.00-13.30

Pris pr. flag 10 kr.

1. premie: 50O kr.
2. pre,mie:30O kr.
3. premie: 1@ kr.
4. pre,mie: 10o kr.
5. premie: 100 kr.

Rofleturnering den
Vi skol igen i år hove

sidste års raflekonge
titel.
Stortgebyr: 30 kr.

1. pre,mie: tlttlaske whisky + pokol
2. pre,mie: 3 flosker vin
3. premie: 2 flqsker vin
4. pre,mie: l flcske vin

16

1. juni kl. 15.30 i teltet
kåret årets ratlekonge/4ronning. Der er ingen tvivl om, ot
Otto Lund vil give clle kornp til stregen for ot bibeholde sin
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lutondgg den 2. juni

Kl. 18.30 Boderne åbner
K|.19.30 Opvisning rned speciolbyggede horretrcktorer (se orntole)
Kl. 22.OO Boderne lukker

Spcciolbyggcde harætroktorcr den 2. juni kl. 19.90
r år hor vi fået fot i nogle speciolbyggede hqvefiroktoner, som vil komme og glve
opvisning. Sidste år vor det en stor succes, sd det hdber vi æ)vlølEelig også, ot der
bliver igen i år.
Entre: 30 kr.

Tirsdog den 3. juni

Kl. 18.00 Boderne åbner
Kl. 19.30 Skomogerturnering (se omtole)
Kl. 19.30 Børrc,gøglervogn (se omtole)
Kl. 22.00 Boderne lukker

Skomogerturnering den 3. juni kl. 19.30
Trcditionen tro skcl vi igen i år have skomagerturnering. Alle, som hor lyst kon del-
Iage, da det ikke er en selvfø|ge, at den bedste vinder. Der er premier til de 4
første og der udover en raondrepokol til vinderen skenkEt af HornelVittorp /tÅo-

skinfonretning. Mød op rned frisk hqlm i tre,skoene 09 se om du kqn slå sidste års
vinder rtlods Jochumsen.
Stcrtgebyr: 30 kr.

1. pre,mie: købmondskurv
2. pre,mie: 3 flosker vin
3. pre,mie: 2 flqsker vin
4.pre,mie:.1 floske vin

brnegqlervqn den 3. juni kl. 19.30
5å er det atter blevet tid til qt opleve en masse glcde børn, som kon optre,de med
song, dons og sjove skelcher. Det er cltid spendende o* se, hvod de nu hor fundet
på.

Støt SPORTEN i Horne 17



Onsdog den 4. juni

Kl. 18.30 Boderne åbner

Kl. 19.30 Horne Dysten (se omtole)

Kl. 22.00 Boderne lukker

Horne Dysten den 4. juni kl. 19.30
I dr hor vi volgt ot lorre en tnini mini udgcve of Robinson Dysten. Vi hqr ve,ret ude qt
finde nogle friske npnnesker fro Horne Sogn, som bliver delt op i to hold. Disse

skol så dyste mod hincnden i forskellige discipliner.
Deltogerne er som følgert Thorkil Lindvig (l-hllen), Henriette Nielsen (Heises Lond-

brug), Otto lbiselberg (Andelskossen), Morten Hentleberg (Fømrerforretning),
Britt lrlolene Kristensen (Skolen), Anrle Grcthe Forson (Strcngko A/S), Kurt Poul-

sen (Sydvestjysk Andel), Moriqnne I iolm (Bounum Kcrfoffelcentrul).
Entre: 20 kr.

Dqglt; o

HORNE,

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. g.00-1g.00

tirs og ons. 8.00-17.30
Iørdag og søndag 8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44

TARM
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Torsdog den 5. juni

Kl. 14.00 Sebekosseløb (se omtole)
Kl. 15.00 - 16.30 Børnedyrskue (se orntole)
Kl. 15.00 - 16.30 Børrc,loppetlrked (se omtole)
Kl. 18.30 Boderne dbner
Kl. 19.30 Bonko i hollen
Kl. 22.0O Boderne lukker

b&
@

Der er en grutis sodoraqnd og pølser til olle deltagerre i eftermiddcgens børneor-
rungerrenter.

Sebekosselsb den 5. juni kl. 14.00
5å er det blevet tid til qt komrre ud i farmands treverksfed. Fler skql mon finde
nogle bredder, søm/skruer, hjul og sidst tnen ikke mindsl noget snor. lvted olt det-
te, skol mon så fd loraet en kørebqr sebekosse til årets sebekosseløb. Dette fore-
går på p-plodsen ned hollen. Det vil nok verc en god ide, cf vere 2 mand om detre,
dq der også skol v@?e en til ot skubbe sebekossebilen.

Husk: Tilmelding senest ssndog den 1. juni til spoltsugeudvulget.
Fri entre.

Børnedyrrskue den 5. juni kl. 15.00 - 16.30
Hor du et ke,ledyr, som du gerne vil presenlere for ondre, så skol du møde op på

stadion torsdog efterniddcA. Her vil HornelTistrup dyrlegerne vere til stede og

se på de nronge dyr.
Der er diplorrer til qlle der deltager.
Der er ingen tiltnelding.
Fri entre.

Bør,neloppemonked den 5. juni kl. 15.00 - 16.30
Ligger du inde med noget legetøj eller ondre ting, som du i grunden er blevet lidt
tret cf . Eller kunne du bore lenke dig ot fd nogle nye tlng, så mød op på stodion
torsdog eftermiddcg. Her vil der vere et bord til rådighed, som du kon fretnvise
dine ting/legetøj på.

Der vil vere rig mulighed f or at købe , se,lge eller bylte.
Der er ingen tiltnelding.
Fri entre.
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Fredag den 6. juni

Kl. 18.30 Boderne iibner
Kl. 19.30 Cyl<elløb (se omtale)
Kl.22.æ Boderne lukker

Cykclbb dcn 6. juni kl. 19.30
Cykelruten er den kendte rundstre,kning i Horne midtby. Løbet stcrter fru p-
plodsen og lølger dere,fter ruten Stqdionræj - Kirkebokken - Krosvinget - Horrrlund
- Stodionræj. Der vil bliræ cyklet i precis I tihe. Trofikken på ruten vil bliræ dirig-
rct qf Politlhjemneve,rnet, rnen ferdselsreglerne skol stadig or,erholdes.
Er rnålsiregen possenet inden løbet er skudt af gøres otngongen ferdig. Der vil
bliræ trukket lod om 5 premier rnellem dem, sonr hor sponserct 10o kr. eller der-
o\rer pr. kontrokt. Dette forcgdr i teltet efter løbel. Pre,mierne er i år følgendez
1. premie: Weekendophold, verdi 1.5@ kr.
2.pre,miez Gavekort til Dagli' Brugsen, verdi 1.000 kr.
3. prnæmie: Adidas tre,ningsdrogt
4. premie: Købmondskurv
5. pre,tnie: 3 flqsker vin

Cylcelrytterrc, er i år følgendet Svend Aoge Østerberg (Horne by), Mom Nielsen
(rtilalle), Per l.angr,qd (Horne by), Michoel Burkorl (Hindsig), Lors Fmnk (Asp), Kristi-
on Nielsen (Bjerremose) o9 Tim Å,tottisson (Horne by).

Det vil verc muligt ot tegne sponsomter umiddelbort op til løbet - eller under lø-
bet nred et fost beløb - og stodig deltage i lodtrekningen.

BRUUN
sroåfcAo€ 19 . G$2r6rHt titgna

JOHII LARSEII FRITIDSBYG APS
Mallevei I Horne 6800 Varde

Tll.far 75 26 04 86 Bil 23 45 16 93

ABUXSAAAAD . TOEVEGAOE T g
æ7O øLCOO.lLFt 75 24 4A æ
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Lørdog den 7. juni

Kl. 16.00 - 01.00 Dorrefrokost i teltet (se orntole)

Kl. 16.00 - O1.OO Herrcfrokost i hallens nrødelokqle (se omtqle)

Kl. 11.00 - 01.00 Pøl*voEvner åben

Domefi.okost den7. juni kl. 16.00 - 01.00
Efter forriEe års succes vil vi igen i år forsøge ot holde en dctnefrokost. Se,t et
storf kryds i kqlendercn, så du ikke 96r hen og glemnrer detfe. Tog dine nobokoner

ræd sqmt en mqsse godt humør.

Entrc: 50 kr. (billetsolg i borcn)

Hcrrefnokost den7. juni kl. 16.00 - 01.0O
5å mend,I skol ikke bore tro, at I skqlsidde derhjemme rred berrl:r- oppe i sofo-
en for qt se fodbold. l.lej, vi er nemlig opme,rksomme pd, ot der er EM-
krolifikctionskomp mellem Dontmrk o9 Mrge. Derfor vil vi *lvfølgelig se,tte nogle

tv-ske,rrre op, sd de dee Eerne vil se kompen hcr mulighed for dette.
Lige umiddelbort efter konpen vil I, ke,re mend blive forvist til teltet, for ot
kunne byde de smukke, unge domer op til dons. Musikken vil blire leveret af Utfe &
l-asserorp,np..

Entre: 5O kr. (billetsolg i bcren)

Tilmelding til dome- og henefrokost senest fi.edog den 6. juni
iborcn

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636

till,l:i\t[l[Rc^t)li 9 vARDn 'T1.V.75 )Z 14 14

Støt SPORTEN i Horne 21



I kan velge qt bestille følgende tnenuer fru henholdsvis Horne Kro og Sekbek
Kro.

De er hver isa,r kommet med en 2 retters tnenu til en pris qf 110 kr.
Sidste fnist for bestilling of menu en tircdog den 3. juni.

Horne Kro
Glaseret skinke - kyllingefilet m/bacon - indiske filotrckonter nloksekødfyld

Løgeinge mlcrerrc, fruice dip - mini kinoruller
kortof f el både m/beormi se souce

fløde|ortofler - solotbor fir.d LZ forskellige slogs

flutes - dressing

Dessert bord m/bl.o.
hjenrnclovet is m/f rugtsovs

citronf ro moge, raond bckkels e ml fløde,& c ho ko lode

Ønskes: hvide sild, konasclat, eg, tomct, smør/rugbrød
yderligerc 10 kr.

Sekbck Kr.o

l-blstegf oksehøjrcb - gla*rel skinke - borbecue kylling
herti I f løde kartof ler, mixedsqlot scmt grønsogsterter

å bobyononos fyldt rned lrugler
hertil råcrerne

Søndog den 8. juni

Kl. 10.00 Oprydning

Vi håber, of I som Horrc-borgere iEen i år vil komme o9 bakke op om vones ormn-

Eerrcnler.Pengerne gdr tilet godf forndl - Horne ldretsforening.

PÅ FORHÅND TAK

Sportsugeudralpt 20O3

Lene Hvolbek, 6qrsten Søndergdrd
rtlortin Lund, l-leidi Poulsen &

Mogens Jensen
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Følgende har sponsoreret bolde til den nuværende sæson:

Anders Jensen, Horne Tømrerforretning, Bounum Maskinstation, Frederik Jør-
gensen, Sydvestjysk Andel, John Larsen, Hjort Knudsen, Horne Andelskasse.

Hornes herrer i serie 3 fodbold har fået nye trøjer og shorts, og de er sponsoreret
af Horne Andelskasse.

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

Bankoklubben
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Som noget nyt er der i år lavet et kampprogram til serie 3 kampene. Programmet
er sponsoreret af følgende:
Sportspartner Varde, DAN-EL AlS, Sdr. Malle Maskinstation, Tistrup-Bounum
Smede & Maskinstation, Home Ko, Skjern Banlq Partner Revision Vest Dagli'
Brugsen, Home Murerne, TS Tømrer & byggemontage, Horne Andelskasse, Horne
Hallens Cafeteria, Østerberg 6]kler, Flemming Christensen, Strangko, Ugebladet
Ølgod, Sydbank, JM Sportog Home-Tistrup Dyrlæger.

HIF takker hermed sponsorerne for deres imødekommenhed og støtte.
HIF Fodboldudvalget

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

T tf . 7 s299 093 I 7 5299 098
Biltlf . 2022 49 40 n06249 40

- indhent uforbindende tilbud

Tistrup @Pfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttf. 75 291287

. Naturgas

. Solvarme

. Ventilotion

. Kloak

. Blikkcnslagerarbejde

. Vand

. Vanne

. Smit€t
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HORNE IDRÆTSPARK
Generalforsamling den 25. marts 2003

Formandens beretning:

Det forløbne år har været spændende for Horne ldrætspark, var det nyhedens interesse,

der gjorde, at vore ansatte mere end levede op til vore forventninger, eller var det en

mere blivende positiv effekt, vi kunne konstatere sidste år? Der kan jeg uden at ryste på

hånden konstatere, at vi har været utrolig heldige med vore ansættelser og tiltag. Thorkil

har været meget arbejdsom og har hele tiden været drivkraften i de nye tiltag, der har

været i ldrætsparken. Han har været visionær og har hele tiden været den, der er gået

forrest med hensyn til arbejde og udtænkning af nye planer for vores forening, Nogle af

tingene er nok sat på vågeblus, men ikke lagt i mølposen. Cafeteriet er en historie for sig

selv. Else Marie og Lisbeth og deres hjælpere har holdt fast i den gode stemning, der er i

vores cafeteria, De er altid meget imødekommende med hensyn til arrangementer og

kan altid komme med et lille lækkert forslag til, hvordan et arrangement kan afuikles også

rent kulinarisk. Jeg er i HIF jubilæumsskrift citeret for at have sagt ' Det, at vi gør tingene

på vores måde, er netop fordi, vi vil gøre en forskel. Det vil jeg gerne gentage her, når

det gælder cafeteria og den daglige drift,

Eva vil senere komme ind på, hvordan vores regnskab ser ud, og det er da med glæde,

at jeg kan konstatere, at vi er begyndt at tjene penge, og her er cafeteriet ikke en uvæ-

sentlig detaljel

Vi har i årets løb afholdt en del bestyrelsesmøder, nogle vil måske mene, at vi kunne

have holdt nogle flere; men her er det igen et udtryk for, at den daglige leder og kassere-

ren kører forretningen på en god måde, der aflaster den øvrige bestyrelse,

Kroket
Kroketarealerne har ffldt meget i årets løb. Så snart der var mulighed for det, blev områ-
det planeret, og der blev sået græs. Ligeledes havde vi Hedeselskabet til at plante for os.

Arealerne er virkelig blevet et plus for ldrætsparken, som for de kroketspilleire der er
organiseret i HlF. Det var skønt at køre forbi og se den aktivitet, der var i sidste sæson
på næste alle tider af døgnet. Området er blevet en pryd for den nordlige indkørsel til

byen, Der har været noget tovtrækkeri med kommune og amt omkring etablering,af et
skur til kroketspillerne. Det tyder på, at der nok skal komme en løsning på problemet. I

løbet af foråret/sommeren vil området blive indviet.

Der er en del oplevelser forbundet med at høre på, hvad der snakkes om i sognet. Der
har været en del snak omkring kroketarealerne. Det meste af snakken er ikke kommet
direkte til bestyrelsen, så det har vi ikke kunnet forholde os til.

Kopimaskinen

Kopimaskinen har været et morsomt indslag i det forløbne år. Sidste år omtalte jeg lea-

sing-aftalen, og den har vi selvfølgelig overholdt, men desværre var der 
"O, 

t.ryp:fl: 
:.
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den. De penge, vi skulle have haft retur via en reklameaftale, er aldrig kommet, så i øje-

blikket for'søger Kurt Burkarl at forfølge sagen via en advokat. Kopimaskinen er heller

ikke så god, som vi havde forventet, så den sag må vi se at få en ende på.

Reklamer

Bestyrelsen har lagt en del energi i at besøge vore reklamekunder, for at forklare dem

om den prisstigning vi har foretaget, endvidere er det lykkedes at få tegnet nogle nye

reklamer til såvel hal som stadion. Men det er sikkert et område, vi skal forsætte med at

dyrke.

Fester

Festen i Horne hallen sammen med HlF, der jo som bekendt ikke blev til noget, har selv-

følgelig ærgret os, idet det ikke var helt billigt at komme ud af (24 -27,000 til deling).

Fænomenet er ikke et specielt Horne-problem, idet booking- firmaet kunne oplyse, at de

havde hafl utrolig mange aflyste fester sidste år. Nu må vi håbe, at HIF's jubilæumsfest

bliver en deltagermæssig succes.

Høstfesten har vi indtægten fra barsalget, hvilket godt kan betale sig!

HIP deltager også hvert år i Torvedagen, hvor Mary Godt hvert år hjælper os,

Stadion
På stadion har vi fået plantet nye buske mod vest langs læhegnet. Vi har fået vertikalskå-

ret fodboldbanerne og det nye kroketareal, hvilket var med til, at vore baner i sidste sæ-

son var ivirkelig god form.

Vi har haft et møde med HlF, hvor vi har diskuteret brugen af området, og hvad vifrem-
over skal have i leje. Vi blev enige om, at HIF fortsat skal betale det samme beløb, til

trods for at området er blevet udvidet med kroketarealerne, De 15.000 kr. vi tidligere har

sat til side hver år til at imødegå en eventuel vandingssæson, har vi ladet gå ind i driften,

Vandingsreserven er fortsat 45.000.

Lokaler
Efter et ønske fa fodboldafdelingen om et boldrum, der kan nås uden at skulle igennem

herrernes omklædningsrum, vil vi løse i det tidligere redskabsJmødelokale, hvor vi har

lagt linoleum på gulvet og vil etablere boldskabe.

De sidste mange års største problem blev løst sidste år, og jeg kan her berolige med, at

den nye plæneklipper kører upåklagelig. Det er virkelig lækkert med noget rigtig godt

materiel.

Det er vigtigt, at der fortsat kommer nye aktiviteter i hallen for at få kapaciteten udnyttet.

Tendensen fra de tidligere år med en vigende udlejning er fortsat. 2001 var hallen udlejet

i 1 ,389 timer og i 2002 var tallet faldet til 1.378. (OHP).

Af andre lejere kan nævnes: Landsstævnetræning med 36 timer. I forbindelse med ud-

lejning kan nævnes, at Horne skole i indeværende år har betalt grønne afgifter.

I 2003 har der været et gymnastiktræf med efterfølgende fest, så der sker da noget nyt.
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Fremtiden

Hvis man stiller sig hen til forkanten, hvor den så end er, så kan man måske få lov til at

kigge lidt ind i fremtiden,

Skal der bedre forhold til vore torsdags kunder, Her tænker jeg på udsugningsanlæg?
Bedre parkeringsforhold? Nyt audioanlæg, bare for at nævne et par ting!?
En ting som bestyrelsen har prioriteret højt på ønskesedlen er en ny gulvvaskemaskine,

, så det må være den nye bestyrelses opgave, at skaffe midler til den,

Nye aktivitetet: Hvad med motionscenter, med spindingscykler. Den individuelle sport er

fremtiden, eller hvad? Styrketræningsmaskiner er måske det, der skal til for at få Jyl-

r landsserien helt op i Danmarksserien?

Tak til :

- Støtteforeningen, der hvert år ser velvilligt på vore ansøgninger, viljeg gerne takke -

uden jeres indsats var det betydeligt vanskeligere at drive foreningsarbejde i Horne,
- Vore ansatte for flot arbejde. Thorkil, Else Marie, Lisbeth, Marlene, Jeanet, Louise,

Trine, Lene og Svend Åge.
- Vore hjælpere ved bankospillene, gymnastikopvisninger osv.

- Frivillige der giver en hånd med på stadion.

Bestyrelsen vil jeg gerne takke for en flot indsats det forløbne år. Tak for jeres gode

humør, og tak fordi I alle er villige til at give en hånd med.

På bestyrelsens vegne/Keld Jochumsen

Regnskab og budget:
Årets nettoresultat blev på 64.000 kr., hvilket er meget tilftedsstillende.

BUDGETTET for 2003 udviser et nettoresultat på - 4000 kr.

Eventuelt:
Thorkil orienterede om, at kroket er i gang med at indhente tilladelser til opførelse af

klubhus, der er lavet forslagstegninger til et hus på 32 m2,

Angående udsugningen i hallen var man enige om at Støtteforeningens ønsker skal

prioriteres højt når en renovering af udsugningsanlægget skal udføres.

, Det blev nævnt at en udvidelse af p arealerne er ønskelig, muligheden bør undersøges.

Eva Plauborg tog ordet for at takke den afgående formand, Keld Jochumsen for hans

virke og det behagelige samarbejde.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Per Jespergård

Næstformand: Jes Jensen Jens H. Gydesen

Kasserer: Eva Plauborg Otto Lund Hansen

Sekretær: Kurt Burkarl Lars Juul Jensen
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os så JUBil-XlFuM os FEST *'S 
'o*

På dagen for starten af Horne ldrætsforening, nemlig den 20. april, havde vi valgt at

indbyde til reception i hallen, hvor der var mulighed for at mødes og ses over en kop frisk

kaffe og andet lækkert.

Udstillinger fra de forskellige udvalg med billeder, tøj og ting igennem 100 år var opstillet

og blev ivrigt taget i øjesyn.

Hallen blev dennelormiddag besøgt af ca.2fi gæster. Vi takker for den fornemme op-

bakning til dette arrangement, en flot markering af 100 års dagen.

Den eflerfølgende lørdag var bestemt for selve 100 års festen, med lækker og spæn-

dende menu fra Sækbæk Kro, underholdning ved Bjarne Fuglebjerg og dans til Madam

Blå og Pop+ockerne.

Hr. Kaj Nielsen stod for en fantastisk festtale fremført på en måde som vel kun denne
personlighed er i stand til, tak for det.

Vi var omkring 370 festklædte glade mennesker denne aften som har alt mulig god

grund til at takke hinanden for en 'fed fesl
lndsatsen som er gjort forud for disse to arrangementer er ubeskrivelig, hatten af for alle

de gode mennesker der bag kulisserne har udført et kæmpearbejde for at det skulle

lykkes,

- og lykkes, det gjorde det.

Tak for de mange bidrag og gaver i anledning af jubilæet.

På gensyn i Sportsugen og til alle de mange andre spændende anangementer i HlF,

Venlig hilsen
HORNE IDRÆTSFORENING

**sroo,HORNE.SANGEN

I november/december 2002 udgaven af Horneposten ftemsatte jeg et stort ønske om en
Horne-sang, En sang vi alle i Horne kunne bruge ved givne lejligheder.

2 dage før Horne ldrætsforenings 100 års jubilæum ringede Bo Vesterbye til mig og
oplyste at han havde forsøgt at skrive en sang og at jeg lige kunne se om den kunne
bruges. Jeg bad ham oplyse melodien, så vi kunne synge den igennem.

Melodien var ny og skrevet til Horne-sangen, så det kunne ikke lade sig gøre at oplyse,

men han ville indspille den på CD ved lejlighed, hvis vi syntes om teksten,

Jeg ringede straks til Bo igen efter at vi var nogle stykker, der havde læst teksten igen-
nem og sagde tak for sangen.
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Jeg spurgte Bo om ikke han skulle til receptionen, for så ville jeg gerne om han ville spille

og synge sangen for os alle,

Bo fandt ild til at køre til Horne med kort varsel og han sang og spillede sangen for os

ved receptionen.

Jeg synes det er en meget, meget god sang, som jeg håber, vi alle vil synge ved givne

lejligheder.

Melodien har jeg på en CD, hvis det kniber med at huske den, Teksten er gengivet i dette

nr, af Horneposten.

Jeg vil på egne og Hornes vegne sige mange, mange tak for sangen til Bo Vesterbye.

En sang til Horne
byenpålandet!

Tekst & melodi : Bo S, Vesterbye

I dine drømmes drømmeri et eventyr er gemt,
Der var engang jo såmænd, men hvad er der så hændt ?

Store flotte bog, i glæde og i sorg
i solskin, regn og blæst, prinsen på den hvide hest
vi kigger lidt i dig
bladet vender sig.

Fra syd det første kendetegn, er kirken stovt og rank
mod himlen tårnet strækker sig, en hals så hvid og slank
Tornerosesøvn, nej sørme det er løwn
Du er i stor vigør som det sig hør og bør.
Fra Hornelund i øst
Gunderup i vest.

Du favner vidt du favner bredt, vi i dig har rod
dine rødder stikker dybt på livet du har mod
Foreningsliv javist, ej kun HIF
Der knokles for hver sag og mange står der bag
Fra Stundsig ud mod syd
Bjerremose nord.

Øjne store ø1ne små, som bare så og så
Høje drømme dybe strømme, fra vi kunne gå
Som en stor magnet, et felt der bli 'r udbredt
Spåner på et bord, fra syd og ret mod nord
Man går ej i hi
altid står dig bi.

Leve livet føft af livet, i dit univers
Tag dog aldrig alt for givet, noget kan gå på wærs
Du vokser indefra, du rosens skønhed tar
men torne er der på, vandes gødes må
Skønhed det du har
kommer indefra.
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MANGE GAMLE MINDER BLEV GENOPFRISKET

Den 100-årige Horne ldrætsforening blev på selve fødselsdagen, påskedag den 20. april

fejret på behørig vis. Hornes beboere havde hejst flagene, som flot blafrede i vinden mod

himlen, som fta morgenstunden havde iklædt sig den blå farve.

lndenfor ved hallens hoveddør blev man mødt af et virkeligt flot arrangement, hvori ind-
gik ting fra de forskellig aktiviteter i foreningen samt en gine iklædt foreningens klubdragt.

I hallen var opstillet borde med blå duge, dekorationer med påskeæg og blomster i klub-

farverne blå og hvid samt hvide lys med en blå sløjfe.

Over talerstolen hang ldrætsforeningens logo samt årstalleno 190$2003. På modsatte

side en 10 meter lang billedudstilling med billeder fra foreningens aktiviteter gennem 100

år. En flot udstllling af gamle rekvisitter, spillerdragter, herunder foreningens første spon-

sortrøje, den legendariske Strangko-trøje, samt en flot udstilling fra teatergarderoben.

Blandt de gamle rekvisitter var et par pigsko tilhørende Hans Østergaard, fa foreningens

storhedstid indenfor atletik i 30'erne, en badmintonketsjer fra 40'erne tilhørende Magnus

Hansen, et par fodboldstøvler med lædertolde sømmet på fra 50'erne og en læderfod-

bold med snøre fa samme årti,

Nærmest cafeteriet var opstillet et langt bord med alt godt til maven: møllehjul, pålæg,

piuaer samt HIF's jubilæumwin. I hallens hjørner var i dagens anledning plantet træer.

Godt 200 gæster mødte op for at ønske tillykke, blandt disse en del tidligere medlemmer,

som var kommet hjem til dagen. Alle blev modtaget i døren af HIF's bestyrelse og ud-

valgsformænd.

Et tidligere medlem, Bo Vesterbye, som er flyttet fta byen for 25 år siden havde skrevet

og komponeret en Horne-sang, som han først selv spillede og sang, hvorefter alle gæ-

ster sang med på sangen igen.

På talerstolen var endvidere ldrætsforeningens formand Dora Harck, JBU's formand

Benny Hansen, tidligere formand for HlF, borgmester Kaj Nielsen, Tistrup Boldklubs

formand Carsten Mortensen, tidligere formand for HlF, Poul Vig Nielsen, der nu bor i

Tistrup, og som fortalte om, hvordan det var at skifte fra den hvide trøje til den blåstribe-

de, samt om starten på foreningssamarbejdet for ungdom mellem HIF og TB. Jes Jensen

ønskede tillykke fra Horne ldrætspark. Det hele blev flot kædet sammen af en anden

tidligere formand Leif Sønderskov, som selv bragte en hilsen fa Støtteforeningen.

Ved udgangen bugnede et flot gavebord, ligesom mange havde benyttet lejligheden til at

indsætte et beløb på HIF's jubilæumskonto.

Blandt gæsterne var foreningens ældste medlem, den 90-årige Ejnar Lindvig, som be-

gyndte at spille fodbold for 75 år siden i 1928 samt Laurids Pagaard, som i 1946 var med

til at starte turneringshåndbold, ikke blot i Horne men også i 2. hovedkreds,

De mange gæster hyggede sig og der blev opfiisket mange gamle minder.
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Den efterfølgende lørdag blev der så festet. 365 havde tilmeldt sig til spisning i Hallen.

Der blev serveret en fin menu fia Sækbæk Kro, Kaj Nielsen holdt en rigtig god festtale,

'Dronning Margrethe" i Bjarne Fuglebjergs skikkelse kiggede forbi og ønskede tillykke,

og Madam Blå og Pop-rockerne (Yrsa og lb med band) sørgede for særdeles god stem-

ning, Dansegulvet var til stadighed ffldt. Også til denne fest var mange tidligere med-

lemmer kommet hjem,

Det har været en stor glæde at deltage i disse to jubilæumsarrangementer.

Kurt
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PRIMO DANMARK A/S
Jernbanegade 11

6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +457529 97 69

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk

!x?it{8tr{i
Udgave

Nr.259

Nr.260

Stof senest

Lørdag den 9. august

Lørdag den 6, september

Bladet udkommer
22.-23. august

19.-20. september

EItrtrAEICIEIO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, llt. 75 26 0211,1a<. 75 26 03 96

CAFETERIA

@W'-,sPark
Mødelokaler op til ca. 100 pers.
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KIRKETIDER

k|.09.00
lngen

kt.09.00
kt, 10.30

kt,09.00
kl. 10.30

kl. 19.30

lngen

kt.09.00
lngen

kl. 10.30

lngen

kl,09,00
kt.'t0.30
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

Skattemæssig rådgivning ' Bog{øring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstait af viiksomhed "

I.B.C. Revision
v/lnge B. christensen . Reg. revisor H.D. . Rorbølvej 9, Horne, 6800 vrrde . Telefon 7 j 26 oz 4t

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

25.05.2003

29.05.2003

01.06.2003

08.06.2003

09.06.2003

15.06.2003

22.06.2003
29.06.2003

06.07,2003

13.07.2003

20.07.2003
27.07.2003

03.08.2003

10,08.2003

17.08.2003

24.08.2003

31.08,2003

Kristi himmelfartsdag

pinsedag

2, pinsedag

flf.7526-4055
nf,7526-0042
tlf.7526-0085
flf.7526-0031

Nordeotl
Værkstedssalg af Beck og Jørgensen.s

Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så btander vi farven

Torvet 4, 6862 Tiskup. Ttf. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bit 2t 77 06 gz
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juni 31.05.200$
09,06.2003

10.06.2003

11.06.2003

17.06.2003

23.06.2003

uge27 30.06.2003

04.07.2003
juli 05.07.2003

11.07,2003

24.07.200X
27.07,2003

aug, 16.08.2003

sept. 18.09.2003

20,09.2003

21.09.2003

27.09.2003

dec. 06.12.2003

19.12.2003

21.12,2003
jan. 03.01.2004

17.01.2004

27,01.2004
febr. 13.02,2004

,iloprts
,Keo

Ei aod€ sted at øødes

,/egr grlæder mr/ AZ at se Jer

ffiW. vezrzerÅi/sez

--,7 K*,s€eo Eazsen

4t' ar 
"sz6-oo/g

AKTIVITETSKALENDER

Sportsuge

Horne Jagtforening. Flugtskydning

Sommerudfl ugt. Menighedsrådene

Horne Jagtforening. Pokalskydning

Sct. Hans fest. Spejderne

Fodboldskole i Horne

Spejdernes sommerlejr

Vildbjerg Cup

Torvedag

Regnbuen. Generalforsamling

Horne Skole, Jubilæumsfest

Primostævne

Høstfest i hallen

Horne Jagtforening. Fællesjagt

Juletræsfest

Juleoptog

Horne Jagtforening. Rævejagt

Horne Jagtforening, Rævejagt

Sogneforeningen. Generalforsamling

Horne Jagtforening. Generalforsamling

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 4280
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I

Bounum
SMEDE og

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

I3IS4[
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

75 26 01 55
75 29 93 33
40 28 33 93

Ttf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Trf. 75260163 - bitflf. 2122680u20330163 tl

IIOBNE
JOHT{ EORG HAIiISEN
HORNE . 68{t0 YARoE - TLF: 75 26 00 93effi

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltlf. 3028-1 395 el. 3025-1 395

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

Tømrerrnester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Horne Cykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-
klippere, skovsave og krearurklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Iil.75 26 01 02

Mekaniker

Anders I( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12

6800 Varde
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