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32. årgang nr.256 Marts 2003

JUBII.IEUMSFEST
I

IDRÆTSFORENINGEN

Billetsalget til 100 års jubilæumsfesten i HIF er i gang, det foregår fra Hallens cafeteria,

hvor man for 150 kr. kan erhverve sig billetten til alle tiders markering af Horne ldræts-

forenings et hundrede års virke,

Festen er den 26. april kl. 18.00, hvor der lægges ud rned en tre retters festmenu som

leveres af Sækbæk Kro,

Under spisningen er der bl.a. underholdning ved komikeren Blarne Fuglebjerg, Musik-

ken er lagt i hænderne på Madam Blå og Poprockerne, dvs. underholdning og danse-

rnusik i vestjysk verdensklasse.

Kaffen er gratis hele aftenen, naturligvis.

Det må da siges at være en bedrift, tænk sig, en forening baseret på frivillig og ulønnet

arbejde, ikke blot har den bestået i 100 år, den har også formået at udvikle sig til det den

er i dag, en forening, l'rvis mange tilbud er i stand til at tilpasse sig behovet. Det kan vi
godt tillade os at være lidt stolte over. Vl vil opfordre alle til at få tat i en billet til denne

aften, så vi i fællesskab og på festligt vis kan afslutte de første et hundrede år og samti-

dig tage hul på de næste. .. .

Vel rnødt til en stor aften

Horne ldrætsforening

HUSK
På selve'Fødselsdagen" den 20, april er der reception i Hallen fra

kt, 10- 13

Rlle er velkomne

AJfi.
For at gøre ldrætsforeningens jubilæum ekstra festlig vilvi gerne
opfordre alle til at hejse flaget på

receptionsdagen den 20. april 2003.



IIORNE IDR,ItrTSFORENING
holderv 

100 års
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Vel mødt, til en fesdigaften B

I HorneHallen
D. 26 april kl. 18

Aftenen byder bl.a på:

tre retters festrnenu
Underholdning

Dans til:

^n\/

Billetterne
sælges i
Hallens
Cøfeteriø

Billetprisen er kun
l<r. 150.-

og der er
gratis kaffe
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Lopperne

4-5 årige

""#-tGYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
Lørdag den22. marts 2003 kl. 19.00

Forældre/Barn

De sprælske piger
Bhkt.- 2. kl.

Banana Boys
Bhkl. - 2. kl.

Mademoiselles
3-5.k|.

Horne Bad Boys
3. - 5. kl.

Motionsdamer - Tistrup

Spændstige mænd - Tistrup

Teenager piger
Sig/Horne/MOT

Jette & Marinus Poulsen,&

Conni & Dennis Pedersen

Dorthe Bejder & Anita Hansen

Lene Kristensen, Sjanni Andbrsen,

Lene Vig Nielsen & Sandie Eis Jeppesen

Marinus Poulsen, Christian Søndergård Hansen &

Jakob Pontoppidan

Mie Mogensen & Louise Haaning

Søren Pontoppidan, Ralf Hansen &

Flemming Knudsen

lda Møller

Niels Kristian Nielsen

Mie Mogensen & Lene Jensen

/\u

Juniortræningsholdet Lisbeth Htibschmann, Maja Larsen,

fra område 4

ENTRE:

Jesper Arnth Jensen & Christian Guldager

Voksne 30 kr, Børn 15 kr,

Efter opvisningen kan købes kaffe med brød.

For børnene vil der som sædvanligt foregå noget i hallen efter opvisningen frem til kl. 23,

PÅ GENSYN

HORNE GYMNASTIKFORENING
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK

Der aftrqldes ordinær generalforsarnling i llorne ldrætspark

Tirsdag den 25. marts 2003 kl. 19.30 i haltens mødelokale

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, skriftfører og sternrnetællere
2. Beslyrelsensberefring
3. Frernlæggelse af regnskab og budget
4. Valg af bestyrelse og suppleant

5. Valg af 2 revisorer

6. lndkornne forslag

7, Evenluelt

GENERALFORSAMLING I DAGLI' BRUGSEN

Horne Brugsforening afholder generalforsarnling

onsdag den g. april 2003 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden if. vedtægter,

Alle er yelkomrnen.

Generalforsamlingen starter med en let anrelning, derfor er der tilrnelding i Brugsen fra
den 1' april' 

Vi ses til generalforsamlingen/Anni rhomsen

FONDEN TI.L FORSIØNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Ansøgning om benyttelse af fondens aftast skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 ,

april2003.
Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne By og Sogn,
Ansøgningen sendes til Gert Lynge Chdstensen, Lundagervej 48, Horne.

Horne Sogneforening
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HORNE AFTENSKOLE

Afslutning og udstilling af aftenskolens aktiviteter i sæson 2002-2003.

tirsdag den 18. marts kl. 19.30 på Horne Kro

Underholdning ved Ole Mauritsen, som vil fortælle om mad- og skibstraditioner på Fanø
og synge viser. Han er tidligere medlem af 'sand På Gulvef, men stadig aktiv visesan-
ger.

Entre: 30 kr. + kaffe

Udstillingen er: åben fra kl. 18.00.

Ting til udstillingen bedes afleveret på Hor,ne Kro mandag den 17. marts kl. 16-19.

Horne Aftenskole/Dagmar Kristiansen

FAMILIE OG FRITID, HORNE

Heldagstur onsdag den 21. maj 2003

Den årlige heldagstur går rundt om Ringkøbing Fjord.

Nærmere information i næste nr. af Horneposten,

Familie & Fritid/Sig-Thorstrup Husholdningsforening

FAMILIE OG FRITID, HORNE

Generalforsamling afholdes

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

Dagsorden if, vedtægterne,

Forslag der ønskes behandlet på generalfor,samlingen skal afleveres skr:iftligt til lokalfor-
eningen senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

NB Medlemskort for sæsonen 200312004 kan købes denne aflen.

Famllie & Fritid, Mona Clausen
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GENERALFORSAMLING I HORNELUNDS VENNER

Der afholdes generalforsamling i Hornelunds Venner

søndag den 30. marts 2003 kl. 14.00 i opholdsstuen på Hornelund Omsorgscenter

Hornelunds Venner

GENERALFORSAMLING I BRUGERRADET

Der afholdes valg til brugerrådet den 1. april 2003 på Hornelund kl. 16.00

På valg er Børge Andersen, Elly Jensen og Edith Rasmussen, Sidstnævnte modtager

ikke genvalg. Suppleanterne l-ea Mortensen og Grethe Sørensen er også på valg.

Der seryeres kaffe, og vi håber, at der er mange, der vil møde op, Alle er velkomne.

Flenning Gejl kommer og. orienterer,

På brugerrådets vegne/Edith Rasmussen

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALEAUTO PARTNER

GøDNINGSSALG vl
Lørdag den 29. marts kl. 13-17

lgen i år er vi så heldige at kunne få lov at servicere Vestjysk Andels kunder, Der vil i

lighed med de forrige år være mulighed for at købe gødning, spagnum o. lign.

Hvis du ikke er hjemme i tidsrummetl}lT kan du aftale levering og betaling på

tlf. 7526 0501 eller t|f.7526 0235.

Bor du uden for byskiltet kan du efter telefonisk henvendelse få leveret lørdag formiddag.

Vi håber på samme store opbakning som de forrige år - vi ses den 29. marts.

PS Der omdeles pr:isliste i ugen op til- så I kan være klar, når vi kommer.

Horne
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EN FLEKSIBEL BøRNEHAVE åw
Forældrebestyrelsen i børnehaven Regnbuen lavede i efteråret en forespørgsel blandt

forældre om nogle havde behov for en deltidsplads i børnehaven. 6 har meldt tilbage, at

de var interesserede,

For at imødekomme et lokalt ønske, ansøgte vi kommunen om 4 pladser, hvilket er be-

vilget som et forsøg fra 1. april 2003 til 31. marts 2005.

2 heldagspladser konverteres til 4 halvdagspladser i forsøgsperioden, men konverteres

til heldagspladser igen, hvis der ikke er behov for halvdagspladser,

Halvdagspladserne ophører ved naturlig afgang af børn.

Tiderne er formiddag kl, 06.30 - 12.04 eller kl, 07.30 - 13,00 og eftermiddag kl. 12.00 -
17.00.

Hvis man sr interesseret i at benytte en halvtidsplads, skal man henvende sig til Plads-

anvisningen iVarde Kommune' 
på bestyrersens vegne/Hanne Hjørngaard

TOUR DE PEDAL - MAJ 2OO3 I HORNE

Traditionen tro cykler vifølgende dage:

Mandag den 5. maj

Mandag den 12. maj
lrlandag den 19. majog Trflf
Y:lffii,'l,ii;Tål,..Horneha,ensp-prads c?i[tql:=
Deltagerkort kan købes fra kl. 119.00 for 2 kr.

Der trækkes lod om små præmier halwejs på turen - prærnien i sig selv er at få frisk luft

og motion - og se Horne og omegn sammen med andre cyklister.

PS Se Vardeposten angående cykeltræf i Varde og omegn i anledning af 25 års jubilæ-

um for Tour de Pedalpå landsplan (Horne deltager for 23. ga4g)

Velmødt.
Hilsen Cykeludvalget

EtrEItrEIGIISEI
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvei 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 0211,|ax. 75 26 03 96
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TRÆNTNGSSTART - DAME SENToR

Træningen begynder mandag den 17. marts 2003 kl. 19.00

Efter en let gang træning er foreningen vært med suppe.

Efterfølgende er der træning hver mandag kl, 19,00.

Alle er velkomne - både nye og gamle spillere,

trw

HIF/Fodboldudvalget

MINILEGESTUEN

Minilegestuen holder stadig til oven over børnehaven i legestuens lokaler hver fredag

formiddag kl. 9.00 - 12.00. Medbring selv mad og drikke, Vi følger skolens ferieplan.

Evt. spørgsmå til Dorthe 7526 0995

Karina 752410æ
Ninna 7526 0605

GAMMELT JERN

Torvedagsudvalget indsamler gammelt jern lørdag den 10. maj 2003.

Har I noget jern, I gerne vil af med, så ring Torvedagsudvalget:

lnger Hansen tlf. 7526 0392

Kirsten Jeppesen 11t,75260257

Jens Karlsen 11t.75260292

HansJepsen ilt.75260492
Gert Jensen 111.7526A024

I er også velkommen til at aflevere det i containeren ved vognmand Flemming Christen-

sen.

Torvedagsudvalget

-R

TORVEDAGEN

Torvedag er i år lørdag den 16. august. - Vi ses til en hyggelig dag.

-F
'(N

Torvedagsudvalget
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INDSAMLING TIL KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE
Tilforeninger m.fl. i Horne

lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår søndag den 6. april kl. 10.00

Foreninger og/eller enkeltpersoner opfordres til som sædvanlig at bakke op om indsam-

lingen (vi mødes kl. 09.30 tilorientering og en kop kaffe på Horne Skole)

Hver forening bedes stille med 2-3 indsamlere, så vi kan klare opgaven ifællesskab.

Tilmelding til mig senest fredag den 4. april på tlf. 7526 0031. Jeg håber, I alle bakker

oP' 
Bessie Aggeboe

NY FORRETNING I HORNE

AL i hobby

Salg af tilbehør til kort og indbydelser samt keramikfigurer og ceranitfigurer'

Henvendelse indtil videre privat hos Anne Marie Hansen, Ølgodvej 77, ilf.7526 0235

eller Lotte Andersen, Habrehøjvej 14, tlf, 7526 0560.

FO RRETNINGSOVERTAG ELS E

1, marts 2003 har DAN-EL F/S overtaget Tonnesen a/s.

DAN-EL ÆS, Tonnesen og DAN-EL lVS, Lyhne'lnstallationsforretning bliver videreført i

et aktieselskab.

Værksted og medarbejdere fortsætter som hidtil i Horne med Henry Harmsen som daglig

leder.

Der sker således ingen ændringer i betjeningen af kunderne.

Red,

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



AFSLUTNTNG pA GYMNASTTKSÆSONEN ,- +.F *'t,(,,,)'"''

Så er endnu en vinter fløjet af sted og vi er ved være klar til den store aften nemlig lør-
dag den 22. marts, hvor vi har vores årlige gymnastikopvisning i Horne Hallen.

Det er en aften både små og store gymnaster ser frem til,

Nogle har længe øvet på det de vilvise frem og andre skalfuil ikke øve for længe.

Gæsteholdet i år er JUNIORTRÆNINGSHOLDET fra område 4 (Blåbjerg, Blåvandshuk

og Varde Kommuner), Holdet består i år af ikke mindre end 50 piger og 28 drenge i alde-

ren fra 13 - 18 år. De seks af dem kommer fra Horne sogn og.det er: Lene Vig Nielsen,

SjanniAndersen, Louise Haaning, Marie Thøstesen, Sisse Madsen og Christian Sønder-
gård Hansen,

Vi håber, at rigtig mange forældre, bedsteforældre og andre interesserede vilfinde vej til

Horne Hallen, så vi kan få en festlig afslutning på gymnastiksæsonen,

Se program andetsteds i bladet.

HGF/l-ene Jensen

SKJERN TARM

10 srøT voRE ANNoNcøRER - DE srøTTER os

HIF's 100 ARS JUBILÆUM

JUBII.IEUMS-VIN

I forbindelse med jubilæet har vi fået lavet en jubilæums-vin, som vil blive brugt til recep-

tionen og til festen. Den kan også købes i Dagli' Brugsen, Horne når jubilæet nærmer

sig.

EFFEKTER TIL JUBIUEUMSUDSTILLING

I forbindelse med vores reception har vi planlagt en lille udstilling,

Vi efterlyser derfor effekter af ældre dato (klubdragt, spilledragter fx Stranko-bluse, bad-

mintonketcher m.v.) og billeder, som kan supplere de ting, vi allerede har.

Ligger du inde med noget, hører vi gerne fra dig.

Henvendelse til Leif Sønderskov, tlf, 7526 0527 eller Niels Åge Kristensen, tlf. 7526 0065

senest den 12. april 2003.

Horne ldrætsforening



NYT FRASKOLEBESTYRELSEN 
@m

Som en afrunding på indlægget i sidste nummer af Horneposten, om projektet med fæl-

les ledelse i institutionerne i Horne, blev det jo som sagt ikke til noget i denne omgang.

Bestyrelserne har dog som en star:t fået igangsat et styr,ket sarnar:bejde mellem institutio-

nerne.

Skolens 100 år:s dag står på programmet iskolens emneuge (uge 11). Eleverne skali
løbet af ugen forestille sig, hvordan det var at gå i skole for: ca, 100 år: siden. tsl,a. at man

skulle rejse sig, når læreren kom af døren og når man blev spurgt, Gad vide, om nogle

får lov at komme i skammekrogen og mærke, hvad et spanskrør kangøre???

I skolebestyrelsen er vi gået igang med planlægningen af

100 års jubilæumsfesten den 20. september 2003 kl. ca. 12.00 - 21 .00

Vivil gerne her igennem Horneposten bede om hjælplllllllllll
Vi vil meget gerne finde frem til flest mulige gamle elever fia Horne Skole gennem 100

år. Det er et stort arbejde, de yngste elever har vi klasselister på, liggende på skolen,

men de ældr:e årgange kræver større opsøgningsar:bejde.

Har: du gået på skolen eller har dine bedsteforældre, forældre, søskende, fætre,
kusiner m.m. - beder vi dig/jer ringe til ån af os hurtigst muligt med henblik på at
få digfier til at hjælpe med at finde frem til din/ieres klasseliste.
Vi har br:ug for navn, adresse og årstallet man er født. For:håbentlig får vi ad denne vej en

række personer, som vil hjælpe os med at f,remskaffe navne og adresse på de mange,

som skal inviteres.

Henning l-indenberg

Eva Jessen

Linda Møller

Brian Hansen

Kristen Krog

752604æ
7526 0079

75260226
7526 0005

75260042

På skolebestyrelsens vegne/l-inda Møller

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika

Conny Leerbeck
7526 0636

Nll.l:\ll\tliR(;Al)li MRl)ll l'l.F.i5 n V l4
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Ja, efler julen kommer januar - og efter januar kom-

mer februar, og her sidder jeg og er så inspireret af

dine ord, Anni, at jeg har lyst til at fortsætte lidt i

samme spor.

Min kære mand var den første, der fik sig sat med

Horneposten denne gang og da han sad og morede

sig højlydt, måtte jeg da vide hvorfor, - Der:forl

Jeg er også 6n af de 2.881 personer, som nikker og

nemt forstår de håb og drømme, der dukker op især

efter nytår - til en ny og slimmere facon.

Med hensyn til den til alle tider højtråbende vægt - blev tallene denne juledag dog hvi-

sket ud, fordi det tal, der plejer at være + 2 kg, nu var - 2 kg. Grunden var, at Roskilde-

sygen greb grusomt fat i alle husets beboere - og så endda juleaften! I løbet af 4 timer

måtte 4 personer kapitulere med en times mellemrum, Det var bestemt en juleaften vores

lille familie vil huske - ikke som 6n af de allerbedste!

Men vi er jo en stor flok, som heldigvis har nogle gode depoter at tære af i sådanne tider!

Den menneskelige krop er skabt til at overleve i tilfælde af hungersnød eller ufred. Det

var vældig praktisk, da vi var jægere og samlere i stenalderen, Vi kunne æde os en

pukkel til i gode tider - jo mere jo bedre, Vi kunne bygge vore fedtdepoter op, så vi hav-

de noget at tære af i dårlige tider, Men vi lever ikke i stenalderen mere, og den menne-

skelige krop er desværre ikke indrettet sådan, at den kan fr:astøde depoterne, hvis vi

lever i overfod og overforbrug, Fedtet sidder lige fastl Hvad så? Ja, så rnå vi bruge vores
sunde fornuft og modstå f,ristelser og dår,lige vaner - og det er jo ikke fordi, vi ikke ved,

hvad det vil sige! Vi spørger lige forundret hver gang, vi møder et menneske, vi ikke har

set i længere tid, og som har tabt adskillige kilo: "Nej, hvor det klæ'r dig - hvordan har du

dog tabt dig så meget?' Samtidig med at vi godt ved, der ikke er nogen nem og hurtig vej

til forandring, håber vi alligevel på et svar: i form af en rnirakelmetode.

Det er: i grunden tragisl<, at et af de største sundhedsmæssige problerrer i vor velfærds-

verden er overvægt med alle dens følgesygdomme både blandt børn og voksne. Til tider

fokuseres der godt nok så rigeligt på fedtprocenter:, fedt{attig,kost, light-produkter, kalo-

rielette fødevarer, ny livsstil, motion, fitness, trimcentre osv., osv. at man kunne få lyst til

at løbe skrigende bort, Man så endda på W, at en 10-år:ig dr:eng havde oplevet sin mor

gå så stær:kt op i alle disse tiltag, at han selv så det som sin vigtigste opgave at efterleve

alle disse "krav". Det er da i hvert fald sygeligt, når en fr:isk dr:eng i den grad bliver: påvir-

ket til at leve et unormalt drengeliv, Lige så sygeligt sorn de unge, magre piger: der sta-

digvæk synes, de er for fede og styrer mod livsfarlige tilstande i form af [eks. anoreksi.

Vores problem i denne del af overflodsverdenen er jo nok, at vore fødevarer er billige,

utrolig nemme at tilberede eller spise direkte, og at vi ikke spiser for at få energi til at

udføre vort arbejde -som bliver mindre og mindre ffsisk krævende - nej, vi spiser mest
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for at få e.n smagsoplevelse, Vi hygger os nu bedst, når vi sidder omkring et veldækket

bord!

Men så må vi se at komme ud og gå en lang tur bagefter, når solen skinner så dejligt,

som den gør nu i skrivende stund, Samtidig er det også en god måde at få tankerne lidt

på plads i vor fortravlede tilværelse.

Foråret venter stadig, men vil snart vågne op til dåd og masser af arbejde i haven - med

deraf følgende kalorieforbrændingl

Nu trænger vi til lidt åndelig føde næste gang, Keld. Den gir' heldigvis ikke overvægt rnen

kun indre energiog depoter at tære af.

Hilsen Solveig Bruun

NYTARSFEST PA HORNELUND

Beboere og personale på Hornelund vil gerne sige tak til Horn'elunds Venner for en dejlig

nytårsfest den22.januar. Vi nød den gode mad, som vennerne havde lavet, M fik sild

med karrysalat, hønsesalat med ananas og flute og frugtsalat, og der var øl og snaps til

dem, der havde lyst til det. Bagefter var der kaffe med lækre hjemmebagte småkager,

det var en rigtig hyggelig eftermiddag,

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de andre fine arrangementer

Hornelunds Venner arrangerer for os året igennem, Der mærkes altid en positiv forvent-

ning i huset når et arrangement er på trapperne, og hver gang har det været en fornøjel-

se at deltage, 1.000 tak for det,

Venlig hilsen beboere og personale på Hornelund

iw ]iti
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TEAM NoRD HARTo KREDsMEsTR-E EWÆ W
Håndboldsamarbejdet for junior og ynglinge mellem skovlund/Ansager, Ølgod og Ti-
strup/Horne har i den første sæson sikret sig 2 kredsmesterskaber, Det er de to darne
ynglingehold sorn har sikret kredsmesterskaberne. Dame ynglinge elite er gået ubesejret
gennem turneringen og er klar til at spille om det jyske rnesterskab.

FORELøBIG PROGRAM FOR HORNE SPORTSUGE 2O(}3

Søndag den l.juni Fredag den 6. iuni
Gadefodbold,skattejagtografleturnering Cykelløb

Mandag den 2.juni
Havetraktortræk

Tirsdag den 3. juni
Skomagerlurnering

Lørdag den 7.juni
Darne- og henefrokosl

Søndag den 8.juni
Kroketturnering

Onsdag den 4. juni
Horne dysten

Torsdag den 5. juni
Børnedag med sæbekasseløb, børneloppemarked og børnedyreskue - Tilmelding til

sæbekasseløb senest søndag den 1. juni til sportsugeudvalget,
Banko

Mange sportslige hilsner fra udvalget

Martin l-. Hansen, Mogens Jensen, Carslen Søndergård, Lene Hvolbæk, HeidiPoulsen

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalltetsprodukter.

-t 
I Ring og aftat trd, - sei blander vi farven

Nordeo zt I mauERtrn,RMAÆr g
Torvet 4, 6862 Tislrup. Tlf. 75 29 99 00

Tlf.75 26 43 92. Bil21 77 06 92

14 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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BLTVER DU EN NY FOD-
BOLDSTJERI\E?
KOM OG PRØV!

- Er du fødti1995 eller senere?
- Har du spillet fodbold før?
- Eller kunne du tænke dig at begynde?

Så mød op sarnmen med en af dine foræl-
-dre

fredag, den 4. april kl. 17.00 - 18.00
på Tistrup Stadion.

TRÆNINGSTIDER
Mikrodrenee åre. 95 oe 96
Tirsdage og fredage fra kl. 17.00 - 18.00.
Lige uger i Tistrup og ulige uger i l{orne.
Når turneringen starter, trænes kun err

gang ugentligt, nemlig fredag, idet der
spilles kampe tirsdag.

Mikropiser års. 95 os 96
Tirsdage og fredage fra kl. 17.00 - 18.00.
Lige uger i Tistrup og ulige uger i Horne.
Når hrrneringen starter, trænes kun en
gang ugentligt, nemlig fredag. Der spilles
kampe i weekenden.

Poder drenee/pieer års. 97 og ynqre
Træning fredage kl. 17.00 - 18.00.
Lige uger i Tistrup, ulige i Horne.
Der spilles kampe i weekenden.

KØRSEL
Kørsel til såvel træning som turnerings-
kampe foretages af forældrene.

16 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS



TRÆNERE
Navne på alle trænere er endnu ikke på
plads, men det vil de være til fredag d. 4.
april.

Evt. spørgsmål : henvendelse til Palle Pal-
lesen, tlf. 75 29 1104.

KONTINGENT
Kontingent er fastsat til 260 k.

.*,i,;;;.,;r;!,tr:,:;Å.,

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Anden træningsdag den I l. april i Horne
vil der blive afholdt orienteringsmøde for
mikroforældre (kl. 17.00 - 18.00). Her vil
Fænere og repræsentanter fra Ungdoms-
udvalget give en orientering om de prakti-
ske forhold i forbindelse med træning og
kampe samt besvare spørgsmåI.

NYE SPILLERE
Du behøver ikke at købe fodboldstøvler
fra starten - find først ud af, om det er no-
get for dig.

Du får også lov at være med nogle gange,

inden du skal betale kontingent.

VELKOMMEN
Vi glæder os til at se både dig og dine
kammerater.

Ungdomsudvalget

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17
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Ungdomsudvalget HIF I TB

Hold/åroano Tidspunkter Sted Start
Ynglinge
Åro,85/86

Tirsdag og torsdag

Kl, 19.00 - 20.30

Sammen med

Senior i HIF/TB

Er startet

Herrejunior
Aro, B7l88

Mandag og onsdag

Kl. 18.30 - 20.00

Lige uger i Horne
Ulioe uoer i Tistruo

Er startet

Drenge

År0.89/90
Tirsdag og torsdag

Kl. 17,30 - 18.45

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Hor:ne

Er startel

Piger
Årq. 89/90

(Mandag) og onsdag

Kt, 17,30 - 18,30

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Horne

Mandag 10/3

i Horne
Lilleputdrenge
Aro,91/92

Tirsdag og torsdag

Kl. 18.00 * 19,00

Lige uger i Horne

Uliqe uoer i Tistruo

Er startet

Lilleputpiger
År0.91/92

(Mandag) og onsdag

Kl. 17.30 - 18.30

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Horne

Mandag 10/3

i Horne
Miniputdrenge
Arq,93/94

Mandag og onsdag

Kt, 17.30 - 18,30

Lige uger i Horne

Ulioe uoer i Tistruo

Mandag 10/3

i Tistruo
Miniputpiger
Ars,93/94

(Mandag) og onsdag

Kl, 17,30 - 18.30

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Horne

Mandag 1713

i Tistruo
Mikro drenge/piger
Aro,95/96

(Tirsdag)og fredag

Kl. 17.00 - 18,00

Lige uger i Tishup

Ulioe uqer i Horne

Fredag 4/4

i Tistrup
Poder drenge/piger
Års, 97 oo ynqre

Fredag

Kr. 17.00 - 18.00

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Horne

Fredag 4/4

i Tistruo
( ) = træning indtil turneringsstart

DGI FODBOLDSKOLE ø@w
DGI afuikler i samarbejde med HIFÆB fodboldskole på Horne stadion i uge 27 (30, juni-
4. juli) fra kl, 10-15,

Fodboldskolen er for alle børn årgang 1987 - 1996,

Ungdomsudvalget

18 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS
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SLUTSTILLING ER INDEFODBOLD

DGI: Point Placering JBU: point
Mikro 95: 38 1 poder g6 A: 3
LilleputB: I 7 Mikrog5B: 6
Herreserie2l 16 6 trirtiniputg3B: 19
Herreserie23 35 1 Miniputg2g: 24
Herreserie24 35 1 LilleputO: 13
Veteraner 18 4 Drenge B: 13
Damesenior 1 43 1

Damesenior 2 7 9

Oldgirls 27 1

Følqende hold har deltaqet i Amtsmesterskaber :

Mikro 95 (DGl) vandt overbevisende deres pulje i turneringen. Ved Amtsmesterskaberne
spillede de 3 karnpe, alle meget jævnbyrdige karnpe, hvor det blev til 2 uafgjorte og 1

tabt kamp,

Herre-holdene var i Hellehallerne, hvor serie 2/3 vandt 1 karnp og tabte 2 og serie 2/4
vandt2 og tabte 1. Detrakte dog ikke tiletAmtsmesterskabfornogen af holdene, sorn
gik til Kvong lF,

Damesenior 'l og oldgirls blev begge amtsmestre, Oldgirls deltog i Landsrnesterskaber i

Mngsted, De vandt alle deres indledende og rnellemrunde kampe. Finale-modstanderen
var Vejle, hvor resultatet blev en sejr til vejle på 3-2 efter en meget jævnbyrdig kamp.
Tillykke til holdet med sølvmedaljen. f7

LL
Vi vil gerne sige tak til alle trænere og holdledere til alle vores hold, for jeres uundværlige
indsats - håber at I sarnmen rned jeres spillere har fået nogle gode fodbold-oplevslser,

Fodboldudvalget.

øw
Placering

5

4
5

3
7

4

CAFETERIA
Horne

SA
ldræts Park

Mødelokaler op lil ca. 100 pers.

F 0
16,.4

N
)07

v/Lisbe$ Stig. Ølgodvei 33. Horne. 6800 Vorde

20 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



FODBOI-D UNGDOM

TS Tømrer & Byggemontage vffom Schrøter har sponseret nye spilletrøjeri til mioro

spillerne.

Ungdomsudvalget vilgerne sige tak for de nye trøjer.

,!loprtP
,Keo

Et erodt sted a€ nødes

Jegr grlæder ^i,q 6/ at se Jer

-#M ven/z),/ tuzsen
- 4_J-_Dr,//-
-- /:/ r/.

12' Ktr,v€en f{ansea

;r;-- tlr 7526-00/9

TS TØmrer &
tsyggemontage
V/TOM SCHRØTER
OVERBY MALLEVEJ 1,I
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 2$ 06 19
BtL 40 17 4280
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FASTELAVN

Drømmer jeg, eller: er jeg vågen? Jeg er vågen, for det gør ondt, når jeg kniber mig i

armen, Men hvad er det lige der sker, her er jo både hekse, trolde, feer, negre, guldbar-

re, gaver, supermand, soldater, døden og mange flere rnærkelige og specielle menne-
sker? Nu synger de alle sammen: 'Fastelavn er mit navn....'Nååå ja, nu ved jeg hvad
der sker, Det er den 2, marts - fastelavnssøndag, og er, jeg er til fastelavn hos spejder-
ne. Vi er godt nok mange, over 100 mennesker!

Vi bliver delt op i hold og skal slå katten af tønden. Både gaver, bfomster, og fine damer
slår alt hvad de kan, og nogen ser lidt skuffede ud, når tønden ikke falder ned, Men en-
delig sker det, tøndeq falder, og nu gælder det bare om at få fat i noget af indholdet -
slik! Når: man slår tønden ned, må man være en konge, og så skal man have en konge-
krone, hvilket der er 3 der får,

Nu kommer der endnu en spændende ting, for nu skal det afgøres, hvem der får præmi-

er for bedste udklædning, Det må være svært at være dommer, for der er vir:kelig mange
flotte udklædte! 9 børn er meget stolte, for de får: en præmie for der:es udklædning.

Hvis der forsat skal leges, er det vist nødvendigt med lidt mad og dr:ikke, så det er heldigt
at indgangsbilletten kan byttes til en fastelavnsbolle og en sodavand.

Nu har de mange "helte'fået mad og drikke, så nu kan der leges stafet, Der prøves både
sækkeløb, trillebøreløb, dribling med bold, ballon sprængning, løb med en bordtennis-
bold på en ske m.m.

Nu er klokken ved at være 13, lnen der kan lige nås at købe en pøfse med brød, inden

fastelavnsfesten er slut. Nu skal vi vente et helt år:, før vi igen kan komme tilfastelavn -
Vises!!!

Spejderne/Kathrine

STøT VORE ANNONCøBER. DE STøTTER OS



SDR, MALLE MASKINSTATION SPONSOR FOR BADMINTON

Horne ldrætsforening og Sdr.

Malle Maskinstation ved Berit

og Chr. Gram har indgået en

sponsoraftale for badmintonaf-

delingen som omfatter Horne-

mesterskaberne samt tilskud til

spilledragter til ungdomsspiller-

ne,42i all.

Sdr. Malle Maskinstation kører

nu på 13, år som en moderne

maskinstation, der tilbyder alt

arbejde indenfor landbrugsom-

rådet, entreprenørarbejde samt

nedbrydning, med landbruget som det største arbejdsområde.

På entreprenørområdet har maskinstationen gravemaskiner fra 1.500 kg til 20 tons. På

kloakområdet er den med i en kvalitetssikringsordning,

På landbrugsområdet har man netop købt en ny Samson møgspreder, som kan sprede

alt fra dybstrøelse til slam. På nogle områder samarbejdes med andre kolleger.

Maskinstationen beskæftiger 7 mand inkl. Chr. Gram, som selv kører med ud, Chr, Gram

fortæller, at de forsøger at sammensætte arbejdet, så de kan beholde de samme folk

hele året, Noget som ikke blot gør det nemmere for maskinstationen i det daglige arbej-

de, men som også kunderne sætter pris på.

Hjemme er det Berit som passer telefon og kontor, De er klar og glæder sig til at komme i

gang med forårsarbejdet.

Berit og Chr, Gram fortæller, at de i stedet for faste annoncer i ugebladene, synes det er

bedre at bruge penge på ldrætsforeningen

Skartemæssrg rådgivning' tlo51føring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivnrng ved opstart al virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Chnstenserl . Rec- revisor H.D, . Rotbølvei 9, Horne, 6800 Varde . Telefon 75 26 oZ 47

?t'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og stØt lokalsamfundet.

Bankoklubben

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 23



HORNEMESTERS KABER I BADMINTON

U11 drenqe sinsle
Nr.2 MichaelAlbertsen
Nr. 1 Nikolaj Christensen
Nr.3 Ren6 Guldager

U13 drenoe double
Nr. 2 Christian Juelsen/Stefan Knudsen
Nr. 1 Stetfen Ditlevsen/Mads Møller
Nr. 3 Kasper Lindvig/

Henrik Dinesen (mangler)

mw

Ul3 - UtrS pioe double
Nr.2 Kamilla KartvedUlene Vig Nielsen
Nr. 1 Sara Louise KartvedUHelle Brynningsen
Nr. 3 Anne Holm/Sarah Lindenberg

Senior mix-double
Nr.1 Anita Nielsenl

Arne Albertsen

24 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



F # \1,I 13Y1S

Nr. 1 Claus Larsen/Per Lund Hansen

Nr. 2 Stefan Tamstrup/Michael Andersen

.'.t l{St

Senior herre double
Nr.2 Søren Jensen/

Kaj Nielsen

Nr. I Rasmus Nielsen/

Henning Pontoppidan

Nr. 3 Arne Albertsen/
Vagn Albertsen

,iluH. m. u
ftsHffisTRl
Tlf- r*ffi{ 0{

{l$,,G

Stof senest

Lørdag den 12. april

Lørdag den 17. maj

Bladet udkommer

25.-26, april

30,-31, maj

U15 - U17 herre double
Anne Sofie Nielsen

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26 M I0
Konlortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kI. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

STøT VORE ANNONCøHER - DE STøTTER OS 25



øSTER HERREDS SENIORKLUB - PROGRAM 2()O3

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

Tirsdag den 15. april kl. 19.00 - Besøg på Varde politistation
v/vicepolitiinspektør Herman Jensen, rundvisning og kaffe,

PROGRAM 2003 FoR HORNE HAVEKREDS ffi
5. aprit kr. 10.00 tit kt. 16.00 tliu
Åben forårshave i Ølgod - Jytte og Knud Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod sdmt
Vagn og Lis Pedersen, Solvænget 92, Ølgod, holder haverne åbne. Arangeret af region
llt.

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

26. april
Bustur til plantemarked i Hamburg. Vi kører fra Torvet i Ølgod kl, 05.00 og forventer at
være hjemme igen kl. 20.30.
Kontakt formanden på tlf, 7526 0239 senest rl, marts for nærmere oplysninger og evt.
tilmelding,

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

JOTIII LARSEII FRITIDSBYG APS
Mallevei g Horne 6800 Vards

Tll./Far 75 26 04 86 Bil 23 4i 16 93

BAUXSAÅAAO o 7OBVEGADE t3
æ7O øLGOO . rLFt 75 24 4A æ
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Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'01 66

El-installationer

Hvidevareservice

EDB- og data-installalioner

lndustri-installalioner

Tele/alarmanlæg

Afd. af Olesen & Jensen

Råt;få#fi
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaarcl Madsen

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

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttt.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

8itflf, 2368 8950 - 2368 8955
T1t.7526 0467 - 7526 0520

Strømgårds
EL, - Service

Vi tilbydcr alt lige fra alut. $ervicc,
nybyggcri, industri, landbrug
til hvitlcvarcr nr.nt.
Døgnvagt pa ttt. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

$ner Strømgård llvid
\/r. Bjerrenrosevej 27, llorne Tonrcrnt.: KnutlLutrtlllattsen,75260214

Ittg.: Il[orten Henneberg,752603I6

. Horrte
41ffif Tø rnrerf orretnin g
Jby'@

TIt.752602t4

o AOLIQ,IIJ|QQEBI rrLsruTT€r
. INDUS?'BIAYCCEBI //t// oa /////o LrNr)nBUCSByeeE'rI //F$#+,WV///. FIIITtDSHVSE
I BE,'ABABTIONSARBEJDE
t PfioJEKTEBINQ AF ByQqES,

\ordre Bounumvej 1 l,6870 Ølgod. Telefon 75241233
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PRIMO DANMARK AIS
Jernbanegade 1 1

6862 Tistrup

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

e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk
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Knæbind åben potella
Med en åbning fortil på bindet kan du
mindske belastningen af knæskallen og
derved lindre evt. ømhed. Ligesom sene-
ømhed omkring knæskallen eller gener

ved beska-
diget brusk
på indersi-
den af
knæskallen
ofte kan
rnindskes
ved brug
af,denne
type bind.

Knæbind med ekstra støtte
Velegnet ved t'.eks. genoptræning ellcr
lettere knæskader eller generelt ved
brug for ekstra støtte til knæleddet.
Indbygget stålspiral følger knæleddets

,,,',, 
naturlige

iiiiii anatomiske

iilliiibøjnine.
iiiiÅbning for-
ijli an virker
iiiii stabiliseren-

rliii de på knæ-

uiii skallen.

7I
/
,
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I
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,
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MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport

Skansen 2 .6800 Vardc .T1f.7522O025



KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Torsdag

Fredag

Søndag

Mandag

Søndag

Søndag

16.03.2003

23.03,2003

30.03,2003
06.04.2003

13.04,2003

17.04,2003

18.04,2003

20,04.2003

21,04.2003

27.04.2403

04.05.2003

kt. 09,00

kt.10.æ
kt.09,00
kt. 10,30

lngen

kt. 10.30

kt.09,00
kt. 10.30

kr.09.00

lngen

kt. 10.00

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

Konfirmation

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

ilf.7526-4055

ilt.7526-0042
ilf.7526-0085

ilf.7526-0031

Dqglt;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
mon.-fors. og fre. g.00-1g.00
tirs og ons. 8.00_17.30
lørdag og søndag 8.00-13.00

RNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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uge 12 17.03.2003
21,03.2003

22.03.2003
18.03.2003

18.03.2003

22.03.2003

25.03.2003

æ,03,2003

31,03,2003

april 01.04.2003

09.04.2003

20.04.2003

26,04.2003

rn4 21.05.2003
juni 31.05.2003

09,06,2003

uge 12 30.06,2003
04,07.2003

juli 05,07.2003
11.07.2003

aug. 16,08,2003

sept. 18.09,2003

20.09.2003

dec. 19.12,2003

AKTIVITETSKALENDER

Horne Skole.'Åbenthus-uge'
Gymnastikopvisning

Øster Herreds Seniorklub. Generalforsamling

Familie og Fritid. Afslutning og udstilling

Lokalopvisning - gymnastik

Horne ldrætspark. Generalforsamling

Hornelunds Venner. Generalforsamling

Familie og Fritid. Generalforsamling.

Brugerrådet, Generalforsamling

Horne Brugsforening. Generalforsamling

Horne ldrætsforening. Jubilæumsreception

Horne ldrætsforening. Jubilæumsfest

Familie & Fritid. Heldagstur

Sportsuge

Fodboldskole i Horne

Spejdernes sommerlejr

Torvedag

Regnbuen. Generalforsamling

Horne Skole, Jubilæumsfest

Juletræsfesl

Tistrup @Pfm
C, B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tiskup

Tl1.75291287

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

T1f.15299W3t75299098
Bilttf . 202249 40 nwz 49 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgas
' Solvarme
. V€ntilation
. Kloak

. Blikkenslagerarbe,ide

. Vand

. Vgme
' Srnitct
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

STTSTE
ZETOR

Ølgodvej 148'
Bounum
6870 øLGOD

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

Trf.
Ttf.
Bit

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevcj 15' Hornc
Ttf. 75260163 - bilflf. 21226t101120330163 tl

IION,NE
JOHI{ BORG HAI{SEN
XORNE .68(xl VARDE - ILF:75 26 æ 93effi

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltlf. 3028-1 395 el. 3025-1395

Alt tømrer- og snedkerarbejde,
såvcl nyt sonr garnmelt, udfgrcs.

Tønrrcrmester Frcderik Jørgensen
Ilorne - tlf. 75 26 02 63

Tcgningcr til bygningsmyndighcdernc udf.

Horne Gykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plænc-
klippcrc, skovsavc og krcaturklippcrc.
Kanrmc, sværd, kædcr sanrt nyc plænc-
klippcrc på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstidcr: kl. 7.30 - 12.00
cllcr cfter aftalc.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Horne

Ttf. 75 26 01 02

Mekaniker

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 31
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12

6800 Varde
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