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Ca. 80 havde trodset regn og blæst for at deltage I afsløringen af stenskulpturerne

til minde om søskendeparret Jensine og Kr. Tøstesen, der har testementeret hele
deres formue tilforskønnelse af Horne.
De 3 skulpturer, Øjeblikket, Håbet og Evigheden, er lavet af Iærer Kristian Schmidt,

Vorbasse. Kr. Schmidt der har familiemæssige bånd til Horne, sagde ved afsløriigen, at netop defte forhold gjorde, at han med glæde havde taget imod opgaven, og at han havde lagt hele sin energiog sjæl I arbejdet med de 3 stenskulpturer.

flot placeret på græsarealet syd for kirken, og er en fryd for
øjet for dem, hvis vej falder forbi.
Udover at være et minde for Jensine og Kr. Tøstesen lever stenene i rigt mål op til
arvens formål til forskønnelse af Horne.
De 3 stenskulpfurer er

Læs inde i bladet om Jensine og Kr. Thøstesen

a

El-inslallationer

a

Hvidevareservice
EDB- og dala-installationer

a

Autoriseret El-instollotør, Horne.

a

lndustri-installationer

a

Tele/alarmanlæg

a

Afd afOlesen &

Jensen

Tlf. 7526'0166

Ring til
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Ndr. Boulevard 1 00 . 6800 Varde . Telefon

Gunnar Ditlevsen
Niels Jørn Hansen
Gert Nygaard Madsen

.
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5211877'

F

ax
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522O069

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

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk

TLf.7526-0430

nybyggeri, induslri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnv agt på tlf . 7 526-ffi7U

Mobiltlf. 27127072
[iner Strømgård Hvid
Vr. Bjerremosevei 27' Horne

a
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Tlf ,7526 0467

75260520
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2368 8955

Horrre

Strømgårds
Et - Service
Vi tilbydcr alt ligc fra alm. service,

Bitflf, 2368 8950
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STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER OS

Forrest fra venstre: Frank Larsen, Utfe Holm, Lasse Lauritsen, Lars Nielsen, Dennis Hansen, Michael Burkal.
Bagerst fra venstre: Træner Søren Langsig, Klaus Langsig, Søren Hansen, Morten
Pedersen, Jan Vig Nielsen, Kristian Gram Nielsen, Kenneth Henriksen, Kenneth
Lee, Søren Skov Sørensen, Mads Jochumsen og holdleder Keld Jochumsen,

HORNETTISTRUP JUNIOR JYSKE MESTRE

ø@w

Til tonerne af We are the Champions, en hyldest fra Radio Charlie, vendte spillerne på
Horne/Tistrup junior 2 hold hjem til hyldest, efter at holdet i finalekampen om det jyske
mesterskab på Kjellerup Stadion vandt 5-2 over Løgstør efter en meget spændende
kamp, hvor Løgstør udlignede Horne/Tistrups 2-1 føring blot 5 min. før slutfløjt, På en
fantastisk afslutning scorede Horne/Tistrup yderligere 3 gange i de sidste minutter,
Holdet har haft en kanonsæson uden nederlag. I unionskampene har holdet vundet 6-3
over Grindste d, 2-1 over Ribe, 6-0 over Fredericia og 2-1 over HA 85, Silkeborg.
Med ved modtagelsen var de to borgmestre, Erik Buhl Nielsen fra Ølgod, som kom med
en check på 1.000 kr, til spillerne, og Kaj Nielsen, som inviterede spillerne en tur på
Rådhuset iVarde til Nytår.
90 tilskuere var fulgt med holdet til Kjellerup for at heppe.
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Søndag den 2. december kl. 14.00 er der julemarked på Hornelund, Der er mulighed
for at købe kaffe og der er som sædvanlig mange fine ting til salg. Også juledekorationen
kan

købes'

BrugenådeuEdith Rasmussen

HORNE KIRKE
Jubilæum - indvielse af alterdug - kirkekaffe
søndag i advent - 2. december kl. 9.00

1.

Horne Kirke kan i år festligholde 1, søndag i advent på en særlig måde med to begivenheder som optakten til det nye kirkeår,
25 års jubilæum som kirkesanger
For 25 år siden bad lærer Kristensen Anne Lise Vandborg om at afløse lærer Vesterbye
som kirkesanger, Efier kirkens færdigrestaurering i 1976 blev Anne Lise fastansat som
kirkesanger 1. søndag i advent,
Sangen har ligget Anne Lises hjerte nær i både skole og kirke, og dette arbejde har hun
gennem alle årene varetaget med stor samvittighedsfuldhed. Det er derfor med stor
glæde, menighedsrådet kan ønske tillykke med jubilæet og det gode samarbejde.
Ny alterdug
Det er også med stor glæde, vi samme søndag kan modtage en ny alterdug fabrikeret af
Anna Uhre Schmidt, Hun har lagt mange timers arbejde i den hvide, kniplede alterdug,

en grøn og en hvid: de to liturgiske farver,
som præger det meste af kirkeåret. Det er også dejligt, at begge givere har rødder i
Horne sogn. Anna har igennem alle årene været aktiv i foreningsarbejde, især gymnastikken. Det er med stor glæde, vi erfarer, at hun også mestrer "fingergymnastikkens'
Nu har kirken 2 nye alterduge at skifte med

-

fineste kunnen.
En stor tak fra menighedsrådet.

Efter gudstjenesten 1, søndag i advent serveres der kirkekaffe,
Horne Menighedsråd/Svend Bruun
Julegaverne kober vl selvloQelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

ADVENTSIJULEKONCERT
Mandag den 3. december k|.20.00 | Horne Kirke
I år vil mandskoret, Zelo fra

Varde synge for os,

Dirigent Charlotte Møller
Program: Kor, gospel og fællessang
Alle er velkommen til en festlig optakt tiljulen,
Menighedsrådet
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Garden
Velkomst
Myretuen
kl. 20.00 Dans omkring juletræet
kl,20.30 Uddeling af slikposer
Underholdning for børn
Lotterimed flotte præmier

kl. 19.00 Varde
kl, 19,30
kl. 19,35 Luciaoptog med børn fra
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HGF, HlF, Sogneforeningen
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og slutter af med julemusik ved Hornelund.
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Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn.
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leoptogs-tilbud 16112 2001
- 10% på butiksvarer (enkelte vareundtagelser,

Ju

Tilbudet gælder kun søndag d, 16, dec,
hvor Dagli'Brugsen har åben kl. 14,00-17,00
Gå på juleindkøb i Dagli'Brugsen
- Vi serverer et glas gløgg.

V øns(er a[o vore [unfer
engkfertglrft

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.7615{1525
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til Dagli' Brugsen i Horne'
put den i iulepostkassen i butikken

og vær med ilodtrækningen o

I december månEd fra den 1.

'

'

w

dagens kalendergave.

24. udtrækkes der hver dag en tegning, som kan pynte i

brugsen resten af iulemåneden.
Den udtrukne tegning udløser dagens kalendergave.
Dår udlevEres tegnepapir i butikken'

s

UDSALG
Homelund 81
IIorm

Modetøj

Se omdelte

til damer

Lørd. d. 1-12 kl.10-14
Sønd d.2-12

og herre

stf. 36-52

kl. r0.12

Lone Hviid
Horne -Varde

Spar 20-50%
på hele efteråerskollektionen

752.60284

Hviid.home@mail.dk

Juleqaverne kober vi s€lvtoloelio hos
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PAKKEKALENDER FOR BøRN
Lav en juletegning
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i Horne

Abningstider jul og nytår 2001
Søndag

16.12.2001

Torsdag
Fredag

21.122001

Lørdag
Søndag

22.12.2401
23.12.2041

Mandag
Tirsdag
Onsdag

24,12.2001
25.12.2001
26.12.2001

Torsdag

27122001

Fredag
Lørdag

28.12.2001
29,12.2001
30.12.2001
31.12.2001

Søndag
Mandag
Tirsdag

14.00 - 17.00
08.00 - 18.00
08.00 - 18,00
08.00 - 18.00
08.00 - 18.00
Lukket
Lukket
Lukket
08.00 - 18,00
08,00 - 18,00
08.00 - 12.00

20j22001

Lukket
08,00 - 14.00
Lukket

01.01.2002
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JULEHYGGE MED FAMILIEUNDERHOLDNING
2. JULEDAG KL. 12.00

-

16.00

3 retters menu og kaffe, pr. kuvert 148 kr,
'1.,'l

g !\

å
{:tts,

Tag selv bord til børnene med bl,a.:
Pizza, pølser, fiskefileter og kylling
efterfulgt af isbar med forskellige toppinger
Pr. kuvert 65 kr,

Ring og bestil bord, tlf, 7526 0019

-

Glædelig jul
Horne Kro/Kirsten og Kurt

Julegaverne kob€t vl selvlolgelig hos
TIORNEPOSTENS

ANNONCORER

JULEBADMINTON

2OO1

Hallen kan benyttes af medlemmer af HIF til badminton følgende dage:
Onsdag den 26, december

Torsdag den 27, december
Fredag den 28. december
Alle dage kl, 09,00

*

12.00

Badmintonudvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
P.S, lngen badminton den 14. december pga. juleafslutning
BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

HORNEMESTERSKABER I BADMINTON 2()O2

mw

Lørdag den 2. februar fra kl. 11.00
Søndag den 3. februar fra kl. 10.00
Pris pr. række pr. spiller:
U/9

- U/11,U113-U115,U117:

Senior og

oldies:

20kr.
40 kr,

Lørdag indledende kampe for ungdom
BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

MINILEGESTUEN
Minilegestuen er med til idræt om dagen i hallen første onsdag i hver måned kl. 9-11,

Vi er fortsat i legestuens lokaler oven over børnehaven, Medbring selv kaffe, saft og
brød, Hver fredag formiddag kl, 9-12. Kig forbi, Både børn og voksne hygger sig,
Sidste dag inden juleferien er fredag den 21. december. Vi starter op igen den 4, januar

2002.
Glædelig jul og godt nytår,
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Britta tlf. 7526 0501, Dorthe tlf, 7526 0995 eller Ninna tlf. 7526 0605.

i,'&',ffi'å3+".t'l-TgL"F;åtå"'
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JULEMESSE ITISTRUP
Fredag den 7. december kl. 17-20.30, låraagden 8. december ki.12-17 og søndag
den 9. december kl. 11-17.
Tre dage i hele Janus bygningen med: salgsboder, sang, musik, dukketeater, julekonfekt, juleservering og meget mere,
Voksne 30 kr, og børn 5 kr. for alle 3 dage - gevinster på billetterne
En juleweekend for hele familien.

HORNE UNGDOMSKLUB
Der afholdes generalforsamling i Horne Ungdomsklub

torsdag den 10. januar2002 kl.19.30
Dagsorden if. vedtægter,
På valg er Alis Kristensen og Mamse Pontoppidan
Klubben giver kaffe
Hilsen Conni oo Marinus

DRENGEGYMNASTIK
for børnehaveklasse,

.,""ffi-

1. og 2. kl.

Vi har 4 dygtige og friske ledere, som har plads til flere
6-8 årige drenge i gymnastiksalen,

De laver gode og sjove redskabsbaner og de sørger
også for, at drengenes muskler bliver rigtig rørt,
Kort og godt - tons og tummel for drenge.

Træningstidspunktet er onsdage fra kl. 18.45 - 20.00
Vi har prioriteret, at det er vigtigt der er en voksen leder,
derfor tidspunktet,
Kom og vær med fra onsdag den 5. dec.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
7526 0503 eller
Bente
Lene
7526 0005

Dinesen

Jensen

HGF

Juleqaverne kober vi selvloloelio hos

10
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TRÆNINGSSTART FOR OLDBOYS OG VETERANER
Traditionen tro starter træningen

Mandag den 1. januar2002 k1.14.00
Herefter træning hver lørdag kl. 13.00

-

mød op fra starten.
Holdledere Thorkil Lindvig og Gunnar Ditlevsen

KAJ NIELSEN FIK 4 AR MERE I BORGMESTERSTOLEN
Efter et utroligt spændende kommunevalg med flere borgmesterkandidater, lykkedes det
Venstre at beholde sine ni ud af byrådets 17 mandater, og da Kaj Nielsen selv fik et flot
valg med 2,249 personlige stemmer sikrede han sig også borgmesterposten de næste
fire år. Tillykke til Kaj,

VESTJYSKE FORTÆLLERE
Årets udgave af Vestjyske Fortællere er udkommet og ude ijulehandelen,
Bogen har i år 16 fortællere, hovedsagelig lokale folk, som fortæller om store og små
oplevelser, Det er tidligere boghandler Thyge Clausen og Jørgen Thomsen, tidligere
kendt som fodboldtræner i Horne, som har valgt fortællere og historier ud, Blandt fortællerne er igen i år borgmester Kaj Nielsen, som har kaldt sit indlæg for'Min politiske arbejdsplads", Kaj fortæller om oplevelser som kommunens borgmester, lndlægget er
fortalt med underfundig lune og glimt i øjet, som kun Kaj kan mestre.
Bogen er på 154 sider og koster 115 kr, Bogen er en oplagt

julegaveide,

Red.

HORNE PENSIONISTFORENING
03.12.01
10.12.01
17.12.01

07.01.02

Marie Zickert Sørensen, Hvidding, Den gyldne høst.
Oluf Rosgård, Kving, tur til JaPan.
Elisabeth Hagling, Skovlund, Hollandsk bondekone fortæller.
ErnstAttermann, Svenning Olesen med fl. underholder med sang og musik.

14.0't.02

Poul Hviid, om Færøerne.

21.01.02

Sognepræst Finn Pedersen

28.01.02

Grete Attermann, Sig.

04.02.02

Generalforsamling.

11.02.02

Martin Møller Ølgod

i'f;,1H33#ft'1|,ffållF;R1""
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HøJSKOLEDAG
SoGNE

HoRNE oGTHoRSTRUP
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Lørdag den 19.janu ar2002i Horne Kirke/Horne Kro
Kl.

9,30

Gudstjeneste i Horne Kirke v/Provst Helge Qvist Frandsen
Derefter formiddagskaffe på Horne Kro

Foredrag v/Helge Qvist Frandsen: Hvem bestemmer, hvad der er rigtigt og
forkert?
Kl, ca, 12,15 Middag:2 retter
Efter middagen: Fællessang v/Mats Rudklint, Sig
Derefter foredrag v/John Engelbrecht Hvem tilhører fremtiden?
Dagen forventes afsluttet ca. kl. 15.00
Læs omtalen af de2 foredrag.
Pris pr. deltager: 130 kr. + drikkevarer
Tilmelding

til: Bessie Aggeboe, tlf, 7526

0031

Svend Bruun, tlf, 7526 0365
Tif

melding nødvendig senest den

1

6. janu

ar 2002

Venlig hilsen og godt nytår Thorstrup og Horne Menighedsråd

Helge Qvist Frandsen: Hvem bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert?
Det er igen blevet tilladt, ja ligefrem moderne, at tale om moral, og det kan der være flere
grunde til. Vi møder i højere grad end før, og tættere på end før, mennesker med andre

religioner og livsanskuelser og med andre værdinormer. Det er derfor både naturligt og
nødvendigt, at vi besinder os på, hvilke værdier og normer vi selv bygger på. Hertil
kommer, at de moderne videnskabelige landvindinger ikke blot giver os nye muligheder,
men også rejser mange nye spørgsmå|, og vi kommer heller ikke uden om at tale om
moral og etik, når vi beskæftiger os med forretningslivet, virksomhederne og ikke mindst
medierne,
Skatemæssig rådgivning

'

Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision

v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne, (1800 Varde . Telefon 75 26 02 47

12 W
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Popkorn, guldkorn og gode råd om kunsten at gribe fremtiden og
vælge det gode liv
John Engelbrecht: Hvem tilhører fremtiden?
på til at møde
Hvad sigår moderne trend- og fremtidsforskning om, hvordan du bli'r klædt

i
det 21, århundrede? Hvilke afgørende holdnings- og samfundsændringer sker der
værdibeerhvervslivet, i kulturlivet, i familielivet og i fritidslivet? Hvilke nye rigdoms- og

greber ser ud til at bryde igennem? Hvad betyder følelsesmæssig intelligens i informatiparforhold?
ånssamfundet? Hvordan ændrer vort syn sig på mande- og kvinderoller og
Kom og hør
Kom og hør om de nye mænd og kvinder, morgendagens helte og heltinder,
Kom og
i"flor/'
selv
sig
om langsomhedens fortryllelse, at håndtere tidspres og bringe
gode
liv og
hør ornarbejdslivskvalitet, humor som stressaflader og kunsten at vælge det
gribe tidsånden nu, hvor vi runder'pynten" eller årtusindhjørnet.
og
John Engelbrecht er kendt som en farverig og fornøjelig foredragsholder, der elegant
poetiske
stil
og
visionære
sin
med
får
og
på
dybe spørgsmå|,
vittigt stiller skarpt ind
få
mennesker til for en stund åt hæve sig ud af og op over hverdagen, Hans sigte er, at
på
de
folk til at tænke dybere over tilværelsen, og han spiller virtuost og tankeakrobatisk
legegalden
sprælske
og
vinkler
skæve
de
overraskende indiald, de hurtige tankelyn,
skab, der kobler en humoristisk og poetisk ynde sammen med dyb og bred viden. En

-

velordnet anarkist er han blevet kaldt, en humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige
gribe
og gi'r til de kedelige, Kort sagt popkorn, guldkorn og gode råd om kunsten at
fremtiden og vælge det gode liv,

EFTERLYSI''II''G

W

åt få
Da Horne ldrætsforening folder 100 år i 2003, syntes vi at det kunne være sjovt
gravet alle gamle ting frem fra gemmerne. Ja, helt tilbage fra HIF's start, hvis nogen
ifrn. nggr lnde med noget derfra og frem til nu, f,eks, gamle holdbilleder, idrætslivets
gang ellåi tidsskrifter - og en god, sjov historie er jo altid spændende og sjov at læse.
oitorOrer dig/jer til at kigge på loftet, i skabe og andre steder, hvor du/l ikke lige kommerså titfor aise, om der skulle tigge noget spændende evt, fra dengang i købte huset.
jubilæumsskrift eller
Alt dette vil vi i en lille arbejdsgruppe prøve at fle\tte sammen til et
jeres materialignende, så hvis I vil hjælpe os med at komme i gang ved at låne os netop
le, vil vi være meget taknemmelige'
TradsMaterialet kan sendes eller afleveres til Leif Sønderskov, Dora Harck eller Niels

il

borg,
På forhånd tusind tak,
Julegaverne kober vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
SUND MAD I HVERDAGEN MED BETINA MORTENSEN,

Onsdag den 16. januar 2002, kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne Skole.
Med udgangspunkt i de 7 kostråd, vil Betina fortælle om, hvad man kan ændre i hverdagens mad for at spare på kalorierne. Lave en sammenligning af fedtprocenten i fødevarer, så det bliver nemmere at vælge fødevarer, når man handler ind for at få fedtprocenten ned.
Der vil være nogle smagsprøver.

Pris: 40

kr.

Tilmelding senest 4, januar

til:

Jette 75260929 eller Mona 7526 0400,
Familie og Fritid / Jette N, Karlsen

FAMILIE OG FRITID, HORNE

@

Aftenskoleleder efterlysesl
Da vor nuværende leder af Horne Aftenskole stopper ved udgangen af denne sæson,
søger vi hendes afløser.

Arbejdsopgaver: ldeer til nye kurser
Aftale med undervisere
Praktisk tilrettelæggelse af kurser
Annoncering
Administration af tilskud og deltagerbetaling
Du får:

Et interessant ftitidsjob med kontakt til mange mennesker

Mulighed for at udvikle dine kreative ideer.
Jobbet honoreres efter aktiviteternes størrelse efter lovfastsatte regler.
Så har du tid og lyst til dette spændende og udadvendte job, hvor du kommer i kontakt
med mange mennesker, så henvend dig til:
Tove Sørensen på tlf. 75241044 eller Mona Clausen på tlf. 7526 0400
Familie og Fritid / Mona Clausen

14ry
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HORNE AFTENSKOLE
Callanetis I og ll v/lnger Marie Nielsen
12 gange efter jul

-

start 8. januar

Hold

I

Hold

llkl, 19.15-20,45

kl, 17,30-19,00

Enkelte ledige pladser
24 timer

-

330 kr.

Foredrag m/Asger Baunsbak-Jensen, Farum

Angsl Psykisk nedslidning - fremtidens pest
4. februar 2002 kl. 19.30 i Horne Skole

FOREDRAGSRÆKKE
Angst: psykisk nedslidning

- fremtidens

pest v/Asger Baunbak- Jensen, Farum

Mandag den 4. februar 2002 kl. 19.30
Alle foredragene er På Horne Skole
Kaffe medbringes.
Alle er velkomne til at deltage i åt eller flere foredrag
Pris pr, foredrag 40 kr.
Nærmere oplysning og evt. tilmelding ved Tove Sørensen, tlf '75241044

Xrf,"#*rFX*"#.x4"*tryxr*ffi æJkG**'frtrå*SFhc.*kl#
HORAJE AFTENSKOLE
ønsker alle en glædelig
samf et godt nytår

iul

Ho me Aften

ryf

skolelf ove Sørensen
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
Lige før efterårsferien deltog skolen i det traditionelle motionsløb. Der var både korte og
lange ture til at gå eller løbe, For de største elever var der også mulighed for at deltage i
triathlon (løb og cykelløb ca, 18 km ) Flere forældre havde afsat tid til at vise vej og trafiksikre ruterne, Mange gennemførte løbet med en jernhård vilje for at opnå en god tid,
Løbet sluttede med uddeling af æbler og vand til alle og en uges ferie ventede.
Stor var opbakningen fra forældrenes side, da skolen havde forældredag, lndskolingslokalet var foldt i pausen, hvor kaffen kunne købes,
I de tre yngste klasser var Efterår emnet i starten af november, Klasserne var sammen
med indskolingslærerne på skovtur for bl.a, at samle materiale til selv at lave en skovbund hjemme i klasserne. Der blev lavet pindsvin af ler og ugen sluttede med madlavning, Menuen bestod bl,a, af: pindsvin og muldvarpeskud, Apropos emneuge står den
helt store emneuge på skemaet lige nu, Hele skolen skal arbejde med emnet Kina i uge
47, Som afslutning på emnet vil der blive afholdt et marked på skolen, Mere om emneugen i næste nummer af Horneposten,
Skolebestyrelserne i kommunen har været til møde på Bytoften, for at høre om kontraktstyring, som bliver en realitet fra 1. januar 2002 på kommuneskolerne. Ansvaret
bliver lagt ud til ledelsen på skolerne, og handler ikke om at spare penge,
Det var glædeligt, at der igen i år var elever, som ønskede musikundervisning (Varde
Musikskole), Mats Rudklint er musiklæreren, som er tilknyttet Horne Skole og skolen har
igen fået et skolekor.
I skolefritidsordningen er Vivi Strømgård gået på barselsorlov, Eva Jessen er ansat som
vikar i Vivis stilling indtil 1, februar, hvor Eva starter på pædagogseminariet. Mette Guldager er ligeledes gået på orlov for at adoptere et barn og Rikke Laust er ansat i stillin-

gen,
Mandag den 3. december er skolens juleklippedag og torsdag den 6, december er der
indskrivning til næste års børnehaveklasse,
Kryds af i kalenderen den 23. januar 2002, hvor der er orienteringsmøde om skolebestyrelsesvalget, Mød op og vær med til at vælge bestyrelsen for de næste fire år på din og
dine børns skole.
GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR
Skolebestyrelsen/Linda Møller

t6

Julegaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB
2001

Onsdag den 5, december kl, 16.15:Varde Fritidscenter Bowling

-

julefrokostog pakke-

spil

2oo2

Tirsdag den 22,januar kl. 13.30: Ølgod Kulturhus

-

Anne Mette Strebel, Ølgod fortæller

og viser lysbilleder fra gymnastikture

Tirsdag den 26, februar: Højskoledag på Rødding Højskole

-

tilmelding senest 16. fe-

bruar

Tirsdag den 12. marts kl, 13,30: Ølgod Kulturhus - generalforsamling, derefter spørger
kørelærer Hans Østergård Hansen, Ølgod: "Kører vi godt nok?"
Tirsdag den 30, april: Tur til Hvide Sande
Mandag den27, maj: 5 dages tur til Holland
Tirsdag den 25, juni: Tur tilVejb Ådal
Tirsdag den 6. august: Tur til Århus
Tirsdag den 10. september: Besøg iBrunkulslejer

Tirsdag den22. oktober:5 års jubilæum
Tirsdag den 19. november kl. 13.30: Ølgod Kulturhus - radiotelegrafist Marie Finne, Løjt
Kirkeby fortæller fra et begivenhedsrigt liv (kendt fra TV Syd)
December

'

-

bowling, julefrokost og pakkespil

Angående tilmelding

-

se Ugebladet

Alle er velkommen

lngrid Jacobsen t|f.7529 9162, Peder Madsen 11t.7524 5806, Aage Schluter t|f,7529
9236, Erik Andersen tlf .75246855, Svend Hansen tlf. 7526 0185.
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BADMINTONKAMPE I HORNE.HALLEN

mw

Lørdas den 8. december 2001

Kl,09.00
Kl,09,00

U/13C mod Ølgod

Kl,

U/178 mod Holsted
U/15C mod KSL

10.00
Kl. 11.00

U/13D mod Hjerting

Søndao den 16. december 2001

K|.09.00
Kl,09.00

U/13D mod Outrup

Kl,

U/13D mod Ølgod2

10.00
Kl. 11.00
Kl. 12,00
Kl. 13,00

Onsdao den 16. ianuar 2002
U/15C mod Fanø
Kl,

18.00

Onsdao den 23, ianuar 2002
U/15C mod Oksbøl
Kl.

18.00
Kl, 18.00

U/19D mod Tarp
U/15D mod Årre

Onsdao den 30, ianuar 2002
U/178 mod Tarp
Kl,

18.00

U/15D mod Grindsted
Onsdao den 6. februar 2002

U/17C mod JBS

Kl,
Onsdao den 9, ianuar 2002
U/17C mod Gjesing
Kl,

18,00
Kl, 18.00

U/178 mod Horne U/19D

Kl,

18,00
18,00

K|.09,00
K|.09.00

U/15D mod JBS

Kl.

U/13D mod V, Nebel
U/13C mod Tarp

U/15D mod Tistrup
U/15C mod ESG

1

Lørdao den 23, februar 2002
U/13D mod Varde 2
Kl,

13.00
13.00
Kl, 14.00
Kl,

Lørdao den 12. ianuar 2002
U/13D mod SAB

10,00
Kl. 11,00

U/178 mod Ribe

U/15D mod Sdr. Omme
U/17C mod Oksbøl

Lørdaq den 2. marts 2002

Kl,09.00

U/178 mod Hejnsvig

HJEMMEKAMPE I HANDBOLD.
Søndag den 2. december 2001 i Hodde-Tistrup hallen
HTH - HK Kvik
09.00 Pige puslinge B
HTH - HK Kvik
09.45 Drenge puslinge
HTH - Ribe HK
10.30 PigerA

B

11.'15 Drenge B
12.00 Dame junior, elite
13,00 flerre serie 3
14,00 Dame serie 1

15.10 Heneserie2
16.20 Dame serie 2
17,30 Herre junior B

- Ribe HK
- Varde HK
- Næsbjerg/Rousthøje
- Ribe HK
- Varde HK
- HK Kvik
HTH - Blåbjerg HK
HTH
HTH
HTH
HTH
HTH
HTH

Søndag den 9. december 2001 i Hodde-Tistrup hallen
HTH - Agetbæk SF
10.30 Dame serie 3

18

Søndag den '16. december 2001 i Hodde-Tiskup hallen
HTH - SIF/Ansager
Pige puslinge B
HTH -SlF/Ansager
Drenge puslinge

08,45
09.30
10.15
1 1.00
12.00
13.00
14.00
15.10
16.20

B

Drenge B
Herre junior B
Dame junior, elite
Piger A
Herre serie 2
Dame serie 2
Dame serie 3

HTH

-

HTH

-

HK Kvik

HTH

-

Bramming lF
Alslev G&U
Team Vest Håndbold

HTH
HTH

HTH
HTH

Bramming lF
Team Esbjerg 2
Team Esbjerg

iorsdag den 3. lanuar 2002 i Hodde-Tiskup hallen
19.00 Drenge
19.45 Piger A

B

Juleoaverne kober vl selvloloelio hos
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HTH
HTH

- Ølgod lF
- Sædding-

Guldager lF

Søndag den 6. ianuar 2002 i Home hallen
HTH - Gram/Tiset HK
14.00 Dame serie
'1

B
seria3

elite
B

14.00 Dame serie

HTH

1

Heneserie2
16.20 Dame serie 2
17.30 Herre serie 3

3

Søndag den 3. febrrar 2002 i Hodde'Tistrup hallen
hallen
HTH - Sædding/Guldaget lF
Bryndum Sorgns G&lF 09.00 Pige puslinge B
HTH - Løgum lF
09.45 Drenge puslinge B
HK Kvik

Søndag den 13 januar 2002 i Horne
HTH 10.15 Fige puslinge
,1
HTH 1.00 Dame
HTH 12,00 Dame junior,
HTH 13,00 Hene junior

15.10

Søndag den 27.ianuar2002 i Hodde'Tistrup hallen
HTH - Bramming iF
10.00 Dame serie

-

Bov/Sdr' Jyske
LSU, Sønderjylland
Blåbjerg HK

HTH-TeamVestHåndbold
HTH - Mejls-Orten-Tinghøi
HTH - Blåbjerg HK

Søndag den 20. januar 2002 i Home hallen
HTH - Helle H/91, Arre
15,00 Piger
HTH - Helle H/9'1, Ane
15,45 Drenge

HTH

-

HTH

-

HTH

-

HTH

-

Herreserie2

HTH

Dame serie 2
Herre serie 3

HTH

-

10.30 Piger A
11,15 Drenge B
12.00 Dame junior,
13.00 Herre junior

14.00
15.10
16.20
17.30

Dame serie

HTH

elite
B
1

HTH

Brøns UIF
lF 92, Esbjerg
Ribe HK
Egtved KFUM lF
Vejrup lF
Sædding/Guldager IF
lF Centrum
F.S.H. Holsted

A
B

Horne er

min base, mit fundament. Horne har givet min familie og mig alt, hvad vi har

kunnet ønske os.
sku//e
20. november var ingen undtagelse' Detvar tæt opløb, da stemmerne
ind
i Arntelefoneret
de
blev
fra
tatlene
fulgte
ieg
tæiies op, Sammen med Anna Marie

irWtår,

bjerg, tiide gennem pc'eren fordelfes qå pafiierry'
fatiåine fra-de andre valgsteder var på plads, ieg stod

tilen kneben seir' Minufterne var

vise mig den store
utiAJtig lange, endelig tiom taltene fra Horne. Vitle t endnu engang
iiiid t-n*al,r'vist mig- ved tidtigere vatg? Ja - men ieg havde tilbagegang i Horne, som
Aa af ier havde nenlig, som ieg havde håbet og
iet eneste sted i Vårde Komåune.
pige, som
kryds ved Anni. Det havde hun forlient, hun er nemlig en gæv

ti

tråri
vi

tttlattt

kan

våresfolfe af og s om

kan få en fremtid i byrådet'

iei t svigteAe mig itike, tak skal I have, mere præcis og enkelt kan ieg ikke udtrykke
det,
Jeg

er klar til en ny og spændende periode I sprdsen for Varde Byråd og Varde Kommu-

ne.

Jeg erydmyg-taknemlig og en smule stolt.
rullede henover skærmen, rullede alle de gode oplevelser
Oi tattene'liom fra Uorie
iåi n4 haft Horne he-nover min skærm, ieg btev fyldt med glæde og varne Tak

ig

iig

Horne'

-

i

ventig hitsen Kai
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PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2
Januar:
Fredag den

???

Februar:
Fredag den

4,
1,

Klubaften - film-hygge
Værksted

Generalforsamling

kl. 19-21
???

kl. 19-21

Fornyelse af medlemskort
Fredag

den22.

Marts:
Fredag den
Lørdag den

April:
Fredag den
Lørdag den
Maj:

Fredag

1.
2.

5.
20.

den24,
25.

Lørdag den

Valg af opgaver
FastelavnsfesUUNG NAT
HUK's lokaler, Højvangen 4
Fra fredag kl. 20 - lørdag kl. 8

DK
medlemmer

Klubaften - Svømmestadion
Opstart for nye
Skolekøkkenet Horne Skole
Bolsjekogning

Klubaften
1. besøg

15.
Lørdag den22.
Juli:

???

bowling

Døgnfluen
Hjemkomst m/Ølgod

Juni:

Lørdag den

-

Udflugt-

-

Tistrup

kl.

19-21

kl. 10-12

k1.19-21

4H

København

k1.17

kl, 12

Kl.???

2, besøg

Sommertræf

???

August:

2.
Lørdag den24.
Fredag den

20ry

Familie aften
3. besøg

-

Janderup. Se

legotog

Kl. 19

i"Ji',ffi'åS#ff'1,ffiå1,"Sxtå"

ry

September:

6,
14.

Klubaften - klargørelse til
Dyrskue -

Fredag den
Fredag den 13.
Lørdag den

t

Oktober:
Fredag den

dyrskue

overnatning
Dyrskue
hallen

4.

Årsmøde i Horne
Overrækkelse af nåle, beviser

Kl.19-21
fra kl. 19 til kl. 16

Kl. 19

Banko med skænkede gevinster
)

November:
Fredag den

1.

???
December:
Fredag den

NAT
I
Værksted

???

JULEFROKOST

Kl. 19

Kl. 20

UNG
til lørdag kl.

6,

Januar 2003:
Fredag den

10.

Klubaften

-filmhygge

Kl. 19-21

Alle møder afholdes i egne lokaler på Dejgårdvej 12

Pris:Aktive

klubmedlemmer 200 kr,

Voksne

100 kr.
Jette/4H Horne

Tagrenovering

,lloPrts

o,lill'i;iJ.**" ,N

,J{'eo

Et

aod€

,/egr grlæder

sted

a€

øødes

mt/ il at se ,/az
Ve.a/tgr Å.ilsen

Kzr,c€eo Eanflen

ø/

1526-0019

*Nvlvgn,ns.t

f \

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

BIL 40 17 4280
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HORNELUNDS VENNER
Efter at Hornelund Omsorgscenter var færdig, blev der udtrykt ønske om lydanlæg med
teleslynge til opholdsstuen, En motionscykel var også på ønskelisten, Vennerne søgte
om et beløb til disse ting hos Støtteforeningen, som bevilgede pengene, Anlægget fungerer til alles tilfredshed, En flot gestus af Støtteforeningen, som vi er meget taknemmelige
for,

Tak til alle jer der støtter os ved køb af medlemskort,

Vi ønsker alle en glædelig

jul'

Hirsen Eily, rngrid, Børge, Karen, Kirsten

JULEWEEKEND

d€l

2OO1

Det er os en glæde at kunne fortælle, at spejderne endnu engang tager på juleweekend
på Assenbækmølle Spejdercenter den 1,-2, december.

Juleweekenden er et af spejdernes højdepunkter. Her julehygges, leges, synges og
danses om juletræet og meget mere,
Assenbæk er et dejligt sted med flot natur, Der er vand, skov og idyl for alle pengene og
så ligge det tæt på Horne, så vi slipper for lang og dyr transport,
Vi synes selv vi er heldige, at vi for 3, gang i streg skal til Assenbæk på juleweekend,
KFUM-Spejderne/Tina

d€l

GODT GAET

På hele Horne/Tistrup gruppes vegne vil jeg her gerne sige en stor tak til Hans Gulda-

ger, Frank Hansen, Kim Hansen og Kurt Poulsen for den store indtjening de flk
gruppen ved at gå Ringkøbing Fjord rundt, Det var bare rigtig godt gået
hvor det dog

luner'

-

til

tusind tak, for

Merete Bonnen Jensen, grupperådsformand

vl

TAK TIL HORNE MURERNE

Tak for lån af lastbil til transport af vores grej til sommerlejren. Det er en meget stor
hjælp.
HorneiTistrup Gruppe

22 ry
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SKIFERIE
ER DU FROSTKLAR?

I
,
I

/
/
/
/

Flere og flere danskere drager hvert år ud i den hvide
vinterverden for at nyde skisportens glæder. Skisport
indebærer imidlertid også en ekstraordinær belastning af
led og muskler, og da den kolde vinterluft nedsætter
kroppåns reaktionsevne, øges risikoen for at blive ska- l.
det. Har du tendens til ømhåd i knæleddene, når du sår I,
på ski, vil et varmende neoprenbind formindske det
mekaniske slid på leddenes bruskflader, fordi varme
øger bindevævets elasticitet, og ledvæsk.nr rtøt..unt

f
I
!

forbedres,

7

Husk også, at nyfalden sne reflekterer 89% af solens
stråler, hvorimod-f.eks, græs kun reflekterer 9o/o.Dertor
er det vigtigt, at du smører ansigt, ører og hals med en
solcreme med både UV-A og UV-B beskyttelse, Så kan
du nyde de flotte dage, selvom solen stråler ekstrakral

tist.

Kom ind i Matas og få gode tips og råd

n
Skanscn

2

"ot1":.?:,^?T,,t;.:o^t

f
I/,

I,

',
7

I
til skiferien, )
I
,
,

6800 Vardc .T1f.75220025
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INDVIELSEN I BøRNEHAVEN REGNBUEN
Fredag den 5, oktober var en stor dag for børn, personale, bestyrelse og forældre, idet vi
denne dag kunne indvie vores nye tilbygning i Børnehaven Regnbuen - og det endda
med deltagelse af såvel dronningen og prinsen, borgmesteren og kulturudvalgsmedlemmer,
Dette var en dag alle havde set frem til, ikke mindst personalet og børnene, som i flere

måneder har været nødsaget til at tænke kreativt for at få dagligdagen til at fungere i
byggerodet. Men alt dette var lagt iglemmebogen den dag, for andre gøremålvar langt
vigtigere for børnene og personalet. For tænk dronningen skulle komme. Så det kan nok
være, at de fine kjoler og pæne tøj var fundet frem, håret var sat op til narrestreger på
såvel drenge som piger, og ventetiden var næsten uudholdelig. Endelig blev klokken
14,10 og en hvid veteranbil rullede ind på legepladsen og ud steg regentparret,
Det kan nok være, der blev vinket med flagene, og børnenes øjne var lige så store som
tekopper. Midt i det hele høres en barnestemme: "Se! det er jo Pers mo/' hvorpå en lille

pige meget bekymret fortsætter: 'Tror du prinsen er klar over det?" Hvor er de unger
herlige.
Efter den flotte røde snor var blevet klippet over, kunne alle træde ind i de nye lokaler til
kaffe, safievand, kage og slik. Det var herligt at se så mange fremmødte, og jeg tror, alle
er enige om, at det var en dejlig dag,

Nu mangler vi så bare at få udendørsarealerne gjort færdige, således at børnene kan
bruge legepladsen i fuld udstrækning, Det glæder alle sig meget til,

Til sidst skal der lyde en stor tak til Sogneforeningen, McDonalds, Dagli'Brugsen, Andelskassen og Sydbank for deres bidrag til at gøre dagen festlig. Og tusinde tak for alle
de flotte gaver,
På vegne af Børnehaven Regnbuen/Anette Schmidt

24
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MINDESTEN OVER ASPGARD MEJERI
Som nogle sikkert har bemærket er der her i efteråret rejst endnu en i mindesten i Horne
Sogn nemlig ved det tidligere mejeri i Asp.
Stenen, som er en del af mejeriets gamle perron, står i rosenbedet foran det forhenvæ-

rende mejeri. Udgiften

til indskrift er dækket af

Fonden til forskønnelse af Horne

By/Sogn,
Tak til Horne Murerne som har sponsoreret materialer til nedstøbning og til Poul Henning
Guldager for velvillig assistance,
Horne Sogneforening

Julegaverne kob€r vl selvlolgelig hos
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JM SPORT OG EGE SPORT
I september fejrede Klaus Petersen og Frank Møller 20 års jubilæum som ejere af JM
Sport i Kræmmergade, Klaus Petersen og Frank Møller købte sportsforretningen af deres arbejdsgiver Jens Madsen, hvis initialer stadig indgår i fonetningens navn, Forretningen er siden suppleret med 2 Knæk og Bræk fonetninger for jagt og fiskeri, 6n i Varde
og 6n iRibe.
Sammen med Jens Madsen har de to sportshandlere endvidere startet 8 westwind og 1
Bison fonetninger i badebyerne langs Vestkysten.
1, januar 2001 kom endnu et skud på sportsstammen, da de to sportshandlere købte
Ege Sport i Vestergade. Det var specielt, fortæller Frank Møller, fordi de jo havde været
konkunenter i 20 år, De havde end ikke tænkt på køb af forretningen, da de fik en henvendelse herom, hvorefter selve handlen gik let og elegant,
Da der ikke er noget formål i at have 2 JM sportsforretninger i en by af Vardes størrelse,
stod det hurtigt klart, at de to sportsforretninger skulle fortsætte uændret med de styrker,

som de her især har og med forskellige sortimenter i sportstøj og sportsudstyr. De to
forretninger supplerer hinanden på en god måde og med det samme personale med
Susanne Hoffmann som butiksleder er det lykkedes at bevare Ege Sport ånden i butikken i Vestergade, Ege Sport er med i sportskæden Sports Partner og er således med i
den landsdækkende byttegarantiordning i disse forretninger,
Klaus Petersen er forretningsbestyrer i JM Sport og Frank Møller har det overordnede
ansvar for Westwindbutikkerne. De har kontor og lager i Fiskergade.
JM Sport har været en trofast støtte for Horneposten med en annonce siden bladets start
for 30 år siden,
Horneposten ønsker Klaus Petersen og Frank Møller tillykke med jubilæet.
Red
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P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, lll.75 26 02 11, fax. 75 26 03 96
26

Julegaverne kober vl selvlolqeliq hos
HonNEPosrENs nrrruorucbnEn

ilJtf
\r

REVY 2OO1

w

Jeg må være inde i en god periode, eller også er det et sammentræf, For jeg kan sige
uden at prale, at revyen i år sagtens kunne hamle op med sidste års gode revy,
Man finder en god plads, læner sig tilbage og håber på at motivationen står mål med
forventningen til en god oplevelse.
Hele den kulturelle rundtur i Horne Sogn bliver en del af revyen, men også en lille eller
måske en stor del af mærkværdige sjove episoder, og alvorlige sjove genoplevelser,
som vi så får genfortalt, netop i dette års revy,
Her viljeg nu godt prale af revyholdets præstation. Netop fordijeg opdagede, at jeg sad
helt fremme på stolen og levede rigtig med i teksterne, men hvad er teksterne uden en
god musikledsagelse , hvis den ikke kommer helt ud over rampen, og det kom de, alle
numre hver og en, For selv om den lille L, var aftenens konference ,blev det gjort på den
måde jeg kan li'.
Kort sagt. Alle garvede, øvede og ny på scenen, de gav os en herlig oplevelse . Og årets
revy 2001 " Uden at prale " er da værd at prale af, og det gør jeg så, også i håbet om at
der vil være Horne borgere der bidrager til, at revyholdet kan indbyde os til revyen 2002,
Og endnu en oplevelse rigere - Leif Sønderskov

UNIBANK BLIVER TIL NORDEA
Unibank skifter 3, december navn til Nordea. Dagen bliver markeret i filialen i Torvegade
4, Tistrup,
Den 3. december er dagen, hvor Unibank endelig skifter navn til Nordea. Det nye navn

er blevet mere og mere synligt på plakater, brochurer og breve. Målinger viser, at de
fleste danskere nu kender Nordea.
Vaerkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

N ordeo

2 l';;#;*:;;;#-å

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

TIf.75 26 43 92. Bil21 77 06 92

ry
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HoRNE STøTTEFORENING (BANKo)

-tr
-(A)

Horne Støtteforening har sluttet et godt bankoår,

På et Ros og Ris medhjælpermøde kunne der knyttes nogle kommentarer. Ros fordi vi
har haft et godt økonomisk år, men dog en smule ris fordi vi ikke har formået at samle
så mange bankospillere som de foregående år,
På en efterfølgende ordinær generalforsamling kunne vi glæde os over at vi igen i år har
kunne honorere årets ansøgere fra Hornelund Omsorgscenter, Horne SFO, Horne lP.
Horne lF. Horne Sogneforening, Horne Gymnastikforening, og Horne Husmandsforening
Horne Sogneforenings repræsentant i Støtteforeningen Bertel Sørensen ønskede at
slutte sit arbejde i bestyrelsen, idet han er flyttet til Ølgod, Vi vil her gerne sige Bertel tak
for indsatsen, vi kan dog stadig nyde godt af ham som bankomedhjælper, Ny i bestyrelsen blev lnger Hansen.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning, Else Marie Madsen, Eva Plauborg, lnger
Hansen, Edk Sørensen, Bakken Strebø|, Kristian T Hansen og Leif Sønderskov,
Bestyrelsen har p,t. ikke Konstitueret sig.

20 års Jubilæums Bankospil
Vi havde besluttet at fejre fødselsdagen med et stor bankospil. Og det blev det'
Det var ikke "bare' et stort bankospil, Hele optakten havde en behagelig atmosfære,
Vi havde fået 6n fra hver af vore medlemsforeninger til at hjælpe med at lede trafikken,
og det blev der også meget brug for. Kl. 18.00 var parkeringspladsen ved hallen foldt
med biler, og der kom mange flere, Vi er derfor meget taknemmelig for at STRANGKO
vil stille parkeringsplads til rådighed ved sådanne bankospil.
Som sagt så var stemningen rigtig go', og alle bankospillets akter gik helt efter planen,
Og da vi efter endt arbejde var samlet over en kop kaffe, var det også med en forventning om at se mange af bankospillerne til de efterfølgende bankoaftner, for det er jo
også en hyggeaften man deltager i sammen med spændingen,
Lige nu ser det godt ud, og der er mit håb at vi gennem godt samarbejde må holde stilen,

Nu her efter et positiv år, og godt begyndt i den ny sæson, er der mange gode grunde til

at takke alle bankomedhjælpere, Horne hallen og medhjælpere. 0g sidst men ikke
mindst, Tak for bankospillernes deltagelse og medvirken til de gode bankoaftner, Torsdag efter torsdag
på støtteforenings vegne Leif sønderskov

efier--

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben
Jubgaverno kober vl selvtolgelig hos
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Tusinde tak til alle jer, der så rundhåndet støttede os til årsmødet:
Vognmand Flemming Christensen

Vestjysk Andel, Horne

Horne-Vittarp Maskinforretning

Cykelhandler Sv. Aa, Østerberg

Strømgårds El-service

Horne-h

Andelskassen, Horne

Dagli'Brugsen, Horne

Sdr. Malle Maskinstation

Oskars Autoværksted

al

lens Cafeteri a

Horne Tømmerforretning

Horne Murerne

Horne Autoværksted

Tonnesen

Saxofoni

Sækbæk Kro

Horne Kro

Mekaniker Anders Jensen

Hjortefarmen

Lone Hviid

Tom Schrøter

Tømrer Frederik Jørgensen

Malerfi rmaet Egon Hansen

Tistrup-Bounum Smede- og Maskinforretning

BG Bank, Tishup

Unibank, Tistrup

Sydbank, Tistrup

Moesgård, Kvong

Jørns Malkemaskinservice, Ølgod

Sindberg, Ølgod

De LevalS. E, Andersen, Mejls

JBC Nicolajsen og Larsen
Venlig hilsen Horne 4H

*s%ffi*H*#
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Advokat Per Bovi6n Christensen

Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel.

Prival:

Tlf. 75 28 98 99
llf. 75 26 M t0

Thorslrupvej 132, 6800 Varde,

Konlorlid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16,00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid prival: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

SngAr.{K
Huad kan ui gøre for dig!
Storegade

25

.

6862

Tistrup

.

T11.7529 9026
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PATIENTVEJLEDNING I RIBE AMT
For at yde borgerne en bedre service har Ribe Amt to patientvejledere der kan give råd
og vejledning på sundhedsområdet.
Praktiserende læger og personalet på sygehusafdelingerne står for den primære information og vejledning vedrørende undersøgelse og behandling.
Hvis du oplever, at du står med løse ender, er utilfreds på grund af misforståelser eller
du mener, at der er sket fejl i din behandling, kan du opsøge en patientvejleder,

Måske vil du bare gerne vide mere om dine rettigheder og muligheder på sundhedsområdet.

Patientvejledeme kan

o

.
.
.
o
o

hjælpe til med at afklare misforståelser og andre problemer mellem dig som patient
og sundhedsvæsenet
oplyse om retten til aktindsigt
oplyse om frit sygehusvalg
oplyse om ventetider på undersøgelse og behandling
vejlede om klagemuligheder, hvis du ønsker at klage
vejlede om erstatningsmuligheder, hvis der er tilstødt en skade i forbindelse med
undersøgelse eller behandling

Patientvejlederne har tavshedspligt på lige fod med øvrige ansatte i sundhedsvæsenet

og kan være en uvildig

samarbejdspartner

i

et

problematisk patientforløb, men

patientvejlederne træffer ikke afgørelser i klagesager,

Patientvejlederne træffes

:

Mandag til torsdag kl. 9-'14. Fredag kl, 9-1

1

.

Fritzen:
Jessen:

7988 6614
Susanne
7988 6606
Ulla
Patientvejledningen med (telefonsvarer): 7541 0075
Er patientvejlederne ude af huset, er der mulighed for at indtale navn og telefonnummer
på telefonsvareren. Vi ringer snarest muligt tilbage.

Pjecer og ansøgningsskemaer

til

Patientklagenævn

og Patientforsikring samt andet

informationsmateriale kan fås i Patientvejledningen.
Julegaverne kober vi selvtolgeliq hos
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Skriftlig henvendelse kan rettes til:

Patientvejledningen, Amtsgården, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Susenne Fritaen

ljlla Je*sen

Patientvejlederne kan efter aftale træffes personligt på Amtsgården eller på et af amtets
sygehuse.

I nogle tilfælde kan patientvejlederne ikke hjælpe direkte men i stedet henvise til den
rigtige person eller myndighed..

Formålet med en patientvejleder
Formålet med patienfuejlederordningen er at bistå patienter og pårørende med vejledning om deres rettigheder på sundhedsområdet,
Patienfuejlederen skal formidle patienters og pårørendes oplevelser, således at sundhedsvæsnet kan rette op på eventuelle problemer,

Patientvejlederen skal ligeledes formidle sundhedsvæsenets oplevelse af eventuelle
problemer overfor patienterne. På den måde kan der foregå en dialog mellem patienter
og sundhedsvæsen,
Ribe Amt ser det som et må|, at der løbende foregår en patientvenlig kvalitetsudvikling

i

amtets sundshedsvæsen.

BRUUN

ARUflSG ÅED. TOBVEGADE 13
6870 øLGOD

. ILF: 75 24 4a æ
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SKOLESKYDNING I TISTRUP
Den indledende runde i skoleskydning 2001 er slut. Tistrup Skytteforening har igen i år
deltaget i den landsdækkende skoleskydning for 5, klasser sammen med Horne og Tistrup skoler.

For Horne Skole blev det en stor succes. Hele 2 hold å 4 skytter kom blandt de 20 hold i
Ribe Amt, der gik videre til amtsfinalen, som blev afholdt i Helle den 17. november. Her
blev 5a.1 nr. 11 med 752 point og 5a,2 nr. 15 med 741 point,
Skoleskydningen har atter i år været utrolig sjov og spændende at deltage i, Det gode
samarbejde, der gennem årene er oparbejdet mellem skoler, klasselærere, elever og
Tistrup Skytteforening er nok den væsentligste årsag hertil.
Horne Skole har jo et lille afstandsproblem, men de 19 kække elever med klasselærer
Kjeld i spidsen startede på deres cykler og ankom alle tre dage til Tistrup Skytteforening i
regn og blæst. Det kunne ikke ødelægge deres gode humør, De gik til opgaven med

krum hals, hvilket resultaterne klart viser * flot klaret, Kjeld blev også ret populær hos
både elever og instruktører, da han på afslutningsdagen efter endt skydning hev negerboller til alle op af tasken, Populariteten blev heller ikke ødelagt af at Kjeld trak en lille en
til halsen op af tasken som instruktørholdet kunne nyde til kaffen bagefter,
Vi forventer at den landsdækkende skoleskydning fortsætter næste år og Tistrup Skytteforening vil med glæde deltage sammen med Horne og Tistrup skoler. Vi takker for
denne gang.
Venlig hilsen Tistrup Skytteforening

Tistrup

OPfm

TISTRUP WS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus llansen
T1f.75299W3t75299098

Bilrlf . 202249 4A DA62 49 40
C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

.
.
.
.

Naturgas
Solvarme
Ventilatlon

Kloak

.
.
.
'

Blikkenslagerarbejde
Vand

Vrrme
Scntt€t

TIt.75291287
- indhent uforbindende tilbud
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ARS VALGRET

"18 års valgref stod der på forsiden af en "Vestkysten', dateret den 20. september 1978,
som dukkede frem, da vi skiftede gulvtæppe i et værelse,
Det kom egentlig lidt bag på mig. Er det virkelig kun 23 år siden, vi ved en folkeafstemning fik 18 års valgret, og dermed sammenhæng mellem valgretsalder og myndighedsalder - tiden går!
Jeg kan ikke huske, hvor jeg satte mit kryds, men har jeg stemt som flertallet i Sønderjylland, Ribe og Ringkøbing amter, har jeg stemt nej, I Horne stemte 195 ja og 352 nej,

Ja til 18 års valgret blev dog på landsplan sikret med 34,19
29,21o/oimod.
Ved en folkeafstemning

olo

af stemmerne for, mod

i 1969 om 18 års valgret var hele 50,2o/o imod. I 1971 forsøgtes

så med et kompromis med 20 års valgret, hvilket blev accepteret af vælgerne. Valgretsalderen blev i 1961 nedsat fra 23 år til 21 år.

Kurt
PS! I 1978 fik vi for øvrigt en S-V regering med Anker Jørgensen som statsminister og
Henning Christophersen som udenrigsminister,

Horne Gykellorretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye plæne-

Vinr.lt*::r;'^"

VestjyshAndel
d.obf.rbeadd

klippere på lager.
Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.?0

-

12.00

eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
T[.75 26 01 02
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HVEM VAR JENSINE OG KR. THøSTESEN
Jensine (kaldet Sine) og hendes bror Kr, Thøstesen, der skænkede deres formue til
Horne Sogns forskønnelse, drev gennem mange år deres fødehjem i Stundsig. Et mindre landbrug, Ølgodvej nr, 27, hvor Ole Graversen nu bor,
Deres forældre var Kathrine og Thomas Thøstesen, Foruden at drive landbrug var Thomas Thøstesen som yngre, fragtmand med hestevogn, Fra tiden før lastbilerne fik rigtig
indpas, På ejendommen var der bl,a, en del får og tilbage til krigens tid i ffnene, gik det

meste af Kathrine Thøstesens tid med at spinde uldgarn, Datteren Sine strikkedelrøjer
af garnet, og de havde en ret stor kundekreds,
De levede et arbejdsomt og nøjsomt liv. De meget gamle bygninger der var, blev kort
efter krigen revet ned, og Kr. Thøstesen byggede både ny stuehus og nye avlsbygninger, Og han betalte kontant, Når det var betalt kontant behøvede man ingen brandforsikring, så det mente Kr, Thøstesen kunne spares.
Da han i halvkedserne købte ny traktor på Varde marked, blev den også betalt kontant.

Kr, Thøstesen havde som hobbyer biavl og jagt. Helt op på sine gamle dage tog han
turen til Værnet ved Ringkøbing Fjord på knallert og med bøsse på skulder, for at deltage
i andejagt.

Han havde desuden sine egne meninger

-

og holdt stædigt på, at hvad han mente, det

var hans ret.
Deres nøjsomme liv og sparsommelighed har betydet, at det var en ret stor formue, de
efterlod sig og som de testamenterede til Horne sogns

DFDI\

p

å(t

forskønnelse.

Erling/red.

{ttr{i

Her i efteråret er det 30 år siden den daværende bestyrelse for Horne ldrætsforening
udsendte det første nummer af HIF-Avisen, det der et par år senere blev til sognebladet
Horneposten,
Når man sidder med stoffet til bladet, overvældes man gang på gang af, hvor stor en
aktivitet der er på foreningsområdet i et sogn som Horne,
Gennem alle årene har bladets annoncører betalt for trykning og udsendelse, Det må
vist siges at være imponerende. Tænk på det.
Bladet trykkes hos P.E.OFFSET i Varde, som altid har været meget fleksible, når det
gælder om at få bladet ud til tiden,
Bladudvalget ønsker'"tål*ortc
JUL

oc

ET GODT

NyrÅR
Birtha, Erling, Kurt og Leif
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Formand Lene Jensens beretning for november 2000 - november 2001
Så er det igen tid til at se tilbage på det sidste års arbejde i Horne Gymnastikforening.
I sæson 200012001 var der som tidligere år 11 hold i gang med ca. 200 aktive gymnaster, Det må siges at være et tilfredsstillende antal, når man ser på, hvor mange tilbud
der er i vort aktive lokalsamfund.
Vi har haft 33 ledere/hjælpeledere i gang, som på dygtig vis får træningstimerne til at
fungere, Heldigvis er der fortsat mange både unge og voksne ledere, der gerne vil på de
mange gode kurser, som vi får tilbudt både på amts- og landsplan,
Sæsonen blev selvfølgelig traditionen tro afsluttet med opvisning i hallen lørdag den 24.
marts. Det var en rigtig god opvisning, hvor vi som afslutning havde valgt at invitere
juniortræningsholdet fra område 4, så man kunne se hvad der er af ekstra tilbud til de
unge mennesker i alderen 13-18 år.

Allerede i foråret 2001 blev vore ledere/hjælpeledere spurgt om de ville lede i indeværende sæson og det var der heldigvis en del der ville, så i indeværende sæson har vi
fået

t

hold i gang. 29 ledere/hjælpeledere,

Vi havde desværre et stort problem med at finde ledere til vort teenager spring og det
blev også sådan at vi ikke fandt nogen. Vore teenager piger har det også knebet med at
få nok til, hvorfor vi i skrivende stund har valgt at stoppe, Vi håber, at vi så på et senere
tidspunkt kan få nogle træninger op at stå, for både teenager rytme og spring,
Vi har erfaret at flere af vore naboforeninger også har problemer med at få ledere eller
har for få gymnaster til teenagerholdene og det får os til at overveje kraftigt, at vi til foråret skal se på, om vi til næste vinter skal lave et samarbejde, Det kunne primært være
med Sig/Thorstrup og MOT, som også hører hjemme i område 4,
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsa!
sen i det forløbne år og håber på fortsat godt samarbejde.

Også en stor tak til vore ledere/hjælpeledere. Uden dem kan vijo ikke få en sæson til
fungere.
Tak til John på skolen og Thorkil og Else Marie, som nu har taget over her i hallen,
Efter beretningen blev regnskabet fremlagt og gennemgået af kassereren Ninna Gejl
Pedersen og derefter godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Bente Dinesen og Margit Hansen. Begge
blev

genvalgt

Lene Jensen

Juhgaverne kob€r vl selvlolgelig hos
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
Uddrag/resum6 af formandsberetningen 2000/2001
Jeg kan nu se tilbage på2 år som formand for Horne lF. lngen af årene har været ehs
heldigvis, men arbejdet er fortsat spændende.
Der har været mange ting, jeg gerne ville have iværksat eller afprøvet også i relation til
udvalgene, men til tider har det været "ren brandslukning" - forstået på den måde, at der

-

kun har været tid til det allermest nødvendige og det, der skal gøres,
På sidste generalforsamling nævnte jeg nogle punkter, som vi skulle tage fat på i 2001:

Balance i økonomien:

I 1999/2000 havde vi underskud - dog opstået på baggrund af accepterede ekstraordinære udgifter. Økonomien har alligevel været et vigtigt punkt i foreningsåret, hvor udvalgene har været med til at sætte mål for, hvordan vi ifællesskab kunne skabe balance i
økonomien uden at det kunne mærkes utilfredsstillende.
Den økonomiske udvikling er vendt (overskud ca, 30,000 kr.), men det er fortsat vigtigt at
have stor fokus på økonomien,
Reviderino af vedtæoter:
Vedtægterne skal opfylde Folkeoplysningslovens krav med hensyn til tilskud m,v.
Måske er det også tiden at drøfte ændret struktur, som så evt, også skal tilføjes i vedtægterne.
Revidering af vedtægter er ikke droppet og genoptages snarest.
100 års iubilæum i 2003:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med planlægningen, Gruppen består af
Leif Sønderskov, Kurt Vig Nielsen, Laurids Pagaard, Magnus Hansen og fra hovedbestyrelsen Niels Tradsborg, Der vil frem mod 2003 blive inddraget flere personer,

Horne lF bygger for en stor dels vedkommende på ulønnet arbejdskraft og forhåbentlig
kan vi fortsat finde hjælpere, der ikke skal have den brugte tid tilbage i kontant afregning,
men via det at være en del af foreningsarbejdet. Horne lF skal fortsat være spændende
at være aktiv i, men vi skal også gøre vore aktive mere ansvarlige for foreningsarbejdet
og lade dem forstå, at man ikke bare kan nyde, men at man også skalyde.
De senere år har det været svært at få medlemmer til at tage del i bestyrelsesarbejdet
det skal vi have vendt og måske kan en ændret foreningsstruktur hjælpe!
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Arets gang
I 2001 kom kroket til som ny aktivitet under HlF, Kroketudvalget har hidtil kørt som et
selvsupplerende udvalg, men vil fremover blive valgt på generalforsamlingen,

Kroketafdelingen har siden starten udviklet sig positivt og mange nye medlemmer er
kommet til, Kroket valgte på et medlemsmøde først på året at komme med i HIF og bydes endnu en gang hjertelig velkommen.
HIF har deltaget ijuleanangementet sammen med andre foreninger i Horne og afholdt
bestyrelsessammenkomst, hvor billard- og badmintonudvalgene havde anangeret tæppecurling, billard og efterfølgende spisning med god mad fra Else Maries hånd. Desuden
er der afuiklet sportsuge stor ros til sportsugeudvalget og i samarbejde med Horne
ldrætspark afuiklet fest med Bjørn & Okay (de kommer igen i april 2002)Vi har deltaget
ved Torvedagen og senest er revyen 'Uden at prale' blevet opført,

-

Årets ungdomsspiller:

Mads Jochumsen

Årets fodboldspiller:

Peter Jørgensen

Årets navn 2001:

Else Marie Madsen

En stor tak til de uundværlige sponsorer, til Støtteforeningen for det årlige bidrag, til Hor-

ne ldrætspark for godt samarbejde, til alle øvrige foreninger som vi har kontakt med

i

årets løb og det selvsupplerende udvalg under HIF - Præmiespiludvalget,
Tak til Lone og Niels, som valgte at stoppe i foråret.
Også tak til Thorkil og Else Marie og de øvrige i teamet omkring stadion, hal og cafeteria
- det har været spændende at være med ijeres nye tiltag og planer,

Dora Harck

'*#q$*q"W
RESUME AF UDVALGENES BERETNINGER
Billard

E

Der har været tilmeldt hold i Vest-serien, serie 2 og serie 3. Desuden har enkelte spillere
deltaget i enkeltmandsturneringen,

Vores målsætninger er et fortsat godt kammeratskab og at hverve nye medlemmer til
klubben.

F#ftk**#i6h
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Fodbold
Målsætningerne for herresenior blev opf,ldt, idet førsteholdet i serie 4 var med til at præge kredsen og var tæt på oprykning og andetholdet, med Bjarne Horsbøl som en god og
populær holdleder, forblev i serie 5.
Men mest positiv i denne sæson var tilgangen af nye spillere. Unge, tidligere Hornespillere er vendt hjem fra Varde og Tistrup og har været med til at sænke gennemsnitsalderen eftertrykkeligt, og de har især sat deres præg på førsteholdet.
Dameseniorholdet havde stadig mod på tilværelsen, og holdet vandt i år point og løb
også ind i knap så store nederlag som sidste sæson.
Veteranerne blev nr. 2 men tabte kampen mod EFB om at gå videre, Oldboys holdet
endte midt i rækken og endelig præsterede syvmandsholdet at blive amtsmester.
Ungdomsudvalget har som sædvanlig knoklet for at få tingene til at gå op i en højere
enhed. lnden sæsonstarten blev der brugt meget tid på at finde trænere og ledere ' et
stort problem ikke kun i Horne.
Desuden kan nævnes
at udvalget har arbejdet på en ekskursion for trænerne til en superligaklub, for at

o

give et indblik i deres hverdag
at samarbejdet med EFB atter er i fuld gang, hvilket har medført at 3 drengespillere
med succes er flyttet dertil efter at EFB efter den helt rigtige arbejdsgang har kon-

.
r
r

.

taktet forældre osv.

at der er udarbejdet folder til junior- og ynglingespillere om, hvordan man bliver
træner, dommer, holdleder mv. for at trække de unge i gang med en "fodbolduddannelse'
at afslutningsstævnet i oktober med deltagelse af 28 hold og over 300 tilskuere

Det har været en succes med de to ungdomskonsulenter Svend Hjørngård og Poul Vig,
Keld Slivsgård fra Tistrup er ansat til at varetage konsulentrollen for de yngste årgange i
næste sæson.
Der har som sædvanlig været mange hold tilmeldt i ungdomsrækkerne - 17 hold fordelt
på 12 årgange. Der har været mange flotte resultater iløbet af sæsonen, bl.a. førstepladser til Micro 93 og Herrejunior 2, som også både blev regionsmester og jysk mester.
Gadefodboldturneringen i sportsugen havde deltagelse af 32 hold. Vindere blev Porsevej foran Bjerremose By, Bjerremosevej 2 og Bjerremosevej 3.
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Ungdomsstævnet i indendørs fodbold var denne gang lavet som tilmeldingsturnering og

ikke invitationsturnering. Der deltog 8 drengehold, 8 juniorhold og 4 damejuniorhold.
Stævnet blev omdøbt til HIF SPORTSMASTER CUP og modtager sponsorhjælp fra
Sportsmaster iVarde,
11 indendørs fodboldhold deltog i turnering under JBU og '13 hold deltog I turnering un-

der DGl.
I JBU turneringen deltog lilleputterne i regionsfinalen, men tabte alle kampene.
Under JBU blev Herre Ynglinge nr. 2 i Jysk Mesterskab i Åtborg. I den sidste kamp tabte
de 5-4, men med uafgjort var de blevet nr, 1,

I DGI turneringen kom Veteraner og Oldgirls direkte til landsmesterskabet i

Vingsted,

Oldgirls blev nr, 6, men var kun et sølle mål fra slutspillet om medaljer, Veteranerne tabte
2-3 ifinalen, men kom hjem med en flot sølvmedalje.
Fremtid:

I beretningen fra sidste år kom jeg med et lille håb om, at der ville komme en smule tilgang på seniorsiden. I denne sæson var det Horne, der fik tilgang bl,a. på grund af en
dygtig træner og et godt sammenhold. Nu gælder det om at holde fast på de unge spillere for dem er der mange af og de er talentfulde.

I næste sæson er der eiableret samarbejcie med Ølgod lF om at stable et ynglingehold
på benene.
Både Jørgen Petersen og Pia Jepsen fortsætter som trænere.

-*å.w#F,#å"

Badminton
Der var pæn tilslutning tiljulebadminton i 2000.

Foreningen betalte for 10 tilmeldte til amtsmesterskabet og 6 deltog i DGI's landsdelsstævne, hvor Tue Ladefoged og Mads Jochumsen blev landsdelsmestre idouble drenge
ul17 C.

Vi havde 2 u113, 1 u/15 og 1/ul

i

drenge/piger samt old-motionshold tilmeldt DGI turne-

ringer, Drenge u/17 blev amtsmestre.

Horne-mesterskaberne blev afuiklet 3.-4. februar, hvor Frank Larsen blev kåret som
årets badmintonspiller.

ca. 40 medlemmer deltog i fælles træningsaften, som var arrangeret ved sæsonens
afslutning,

*tfr*r**$t6h
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Tennis

Kontingentet er fastholdt og der har fremgang i antal spillere til 28 ungdomsspillere og 20

seniorspillere.

Viforventer heller ikke at ansætte instruktur i næste sæson.
John Borg har sponseret linie-fejemaskine og vil også gerne hjælpe til når der er behov..

3%*x*pr**
Håndbold
I sæsonen 200012001 blev mange af vores hold placeret flot i rækkerne. Alle børnehold
endte enten i midten eller med top 3 placeringer, Serie 1 damer spillede om oprykning til
Jyllandsserien, men må tage endnu en sæson iserie 1. Serie 2.2 damer rykkede ned.
Herrer serie 2 var også med i toppen, men vi måtte afmelde et andet herrehold i starten
af sæsonen på grund af manglende opbakning.
Vi har ikke haft ynglingehold, hverken for damer eller herrer, men det lykkedes os at få et
dame junior elite hold, som dog måtte ud at spille om at forblive i eliteserien.
Eliteholdet var i påsken til en turnering i Holland sammen med mange andre elitehold fra
andre lande. Holdet kom hjem med en flot 1. plads.

På børne- og ungdomssiden har vi igen haft god tilslutning, Vi måtte dog sammenlægge
minidrenge med smådrenge, da der ikke var nok minidrenge. Vi er glade for den fleksibilitet som trænere, spillere og forældre udviste i den forbindelse.
I februar havde vi arrangeret en håndboldtur til ikast for at se lkast
regner med at gentage successen i slutningen af sæsonen.

-

Frederikshavn. Vi

Sæsonen 2001t2002:
Vi har igen måttet hæve kontingentet for både børn og voksne, denne gang med 50-100
kr.

Vi har fået et miniminihold, men har igen måttet slå minidrenge og smådrenge sammen
og de er nu 14 spillere. Der er også kommet et herreynglinge hold til - i øjeblikket med
10 spillere. Vi har 2 damehold plus et hold i DGI og vi håber at førsteholdet i denne sæson rykker op i Jyllandsserien. Der er tilmeldt 2 herrehold (serie 2 og serie 3). Der er
problemer med dame junior elite og der arbejdes på at etablere træningssamarbejde
med Ølgod,

efr'#EH*
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Teater

Teatergarderoben ved Keld Petersen, Stundsig er nu færdiggjort og der er igen mulighed
for at leje tøj for et symbolsk beløb.
Vi valgte at aflyse forårets dilettant pga, de senere års manglende publikumsinteresse og
fordi det er svært at finde medvirkende.

Børnegøglervogn havde i år fået nye instruktører i Conni Poulsen, Kathrine Krog, Søren
Pontoppidan og Birgitte Antonius. Der deltog 28børnfra3-7. klassetrin, Teaterudvalget
har søgt kommunen om tilskud og har fået 7.500 kr. til næste års gøglervogn.
Året blev som sædvanlig afsluttet med revyen, og et revyhold på otte forholdsvis unge
mennesker blev rigtig godt modtaget af et publikum på ca. 240.På revyholdet var der tre
helt nye ansigter og dette sammenholdt med den store interesse for gøglervogn gør, at
teaterudvalget tror på, at der mange år fremover vil være basis for at spille teater på den
ene eller anden måde.

Vi har de sidste tre år lejet trådløse mikrofoner hos 7-kanten og ønsker at fortsætte med
det. Derimod ønskes ny mikserpult og ledninger til eget lydanlæg, som ellers er ved at
være up to date.
Visionen er en rigtig fast scene med alt, hvad det indebærer (hallen skulle forlænges
med 15 meter) , Vi tror at vi ville have et aktivt teaterliv i HIF hele året med både dilettant,
revy, gøglervogn og sommerspil,
Vi har sagt ja tak til at deltage i et møde med skolen om evt. køb af en scene til fælles
brug.

#m-m-#sm

Valg

Der er sket følgende ændringer i bestyrelse og udvalg efter generalforsamlingen:

Graversen - ind kom Anne Vig Nielsen og Niels
Kristensen (bestyrelse udvidet med 1)
Fodboldudvalget Ud gik Bernt Østergaard og Ole Madsen ind kom Henning
Pedersen og Henrik Jessen
Håndboldudvalget: Ud gik Jan Hansen - ind kom Bente Jakobsen
Badmintonudvalget: Ud gik Else Marie Madsen - ind kom Anne Mette Jensen
Teaterudvalget:
Ud gik Thomas Hansen (udvalget reduceret med 1)
Kroketudvalget:
Nyt udvalg ind kom Kurt Aggeboe, Kristian T, Hansen og

Hovedbestyrelsen: Ud gik Ole

Age

-

-

Hansen
Kristian
Endelig kom Sigurd Møller ind i sponsorudvalget og Bakken Strebøl blev ny revisor,

ry
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Årets resultater for ungdomsholdene:
Placerinq
Hold

lmed 27

Micro 93
Miniput 1
Miniput C1
Miniputpiger C1
Lilleputpiger C
Lilleput B

Drenge

p

81
716
418
7 3
4
9
5 9
1 28
318

1

Herrejunior 2
Damejunior C

Placerinq

Hold
Micro 94

5med

27

616
85
515
413
59
63
213

Miniput 3
Miniput C3
Miniputpiger C2
Lilleput A
Piger C
Drenge 3
Herrejunior C

p

Som det ses ovenfor, så blev henejunior nr, 1 i deres pulje og sluttede sæsonen af med
et JYDSK MESTERSKAB, hjertelig tillykke med det I (se omtale andet sted i bladet ).
Ungdomsudvalget vil hermed gerne takke alle, som har ydet indsats i sæson 2001, specielt trænerne som igen i år har gjort det godt. Vi håber at se mange af jer igen til næste
år, enten som trænere, holdledere forældrerepræsentanter eller dommere,
Ungdomsudvalget.

Årets resultater for seniorholdene

:

Placerino

Hold

5med

Damer
Herre serie 4
Herre serie 5

4p,

Veteraner

4
9
2

Oldboys
Herre senior

midt i rækken
1 (7 mands )

44p.
29p,
32p.

Herre senior 7 mands blev nr. 1 i puljen og efterfølgende AMTSMESTER
Fodboldudvalget ønsker tillykke med de flotte resultater,

!!
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ønsker
alle en

igtig

god jul og et godt nytår

med takfor sasonen 2001
Horne Id rætsfo reni nglDora
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Fra Salomon Frifelts bog "Gennem de Jydske Udmarker", har vi med venlig tilladelse fra forfatterens familie fået lov at bringe historien om "Manden på Galgeheden", Laurids Lauridsen og hans hustru Marie, Lervad i Horne Sogn.
Marie og Laurids Lauridsen blev i 1924 al Øster Herreds Landboforening indstillet

til Jydske Landboforeningers sølvmedalje.
Laurids Lauridsen døde i 1938. Sammen med datteren Anne drev Marie gåden
videre med skiftende karle og daglejere indtil 1956, hvor hun solgte til Edith og
Peder Rasmussen. Marie og Anne byggede hus i Horne. Marie døde i 1958.
Marie og Laurids er endvidere hædret med en mindesten for hedeopdyrkning i
Kongenshus Mindepark.
Laurids blev i daglig tale kaldt Laust o æ Bank. Marie og Laurids er endvidere
forældre til nu afdøde Dagny Urup Madsen samt bedsteforældre til Else Marie
Madsen.

Salomon Frifelt: Gennem de Jydske Udmarker

MANDEN PA GALGEHEDEN
Launds Laundsen og Marie (f. Hansen), Lervad, Home Sogn, Ø. Home Hened, Ribe Amt.
lndstillet 1924 at Øster Heneds Landboforening.

Naar Drengene

i Bounum Skole rigtig vilde drille og ærte

hinanden, saa sa de gærne:

* 'Du ska nok op o æ Gallehie o bue!"
Naar det var sagt, var der ikke langt til Næverne, for det var en Tort, man nødigt lod
sidde paa sig uhævnet.
- "Æ Gallehie" var yderst i Sognet over mod Tistrup Skel, en nøgen Lyngbakke op over
Hed, Moser og Ødemark, og her på Bakken lige i Sogneskellet mellem Tistrup og Horne
* laa "æ Gallehyd', Om den vidste man, at her stod ifordums Dage en Galge.

- Og det skulde nok sæde, for gamle Folk kunde berette om, at der øverst oppe i Højen var gravet en stor Pæl op som Enden af en svær

- Uha! Det var grumt at tænke sig
Bjælke.

Galgen! Ut føjl

-

Man fornarn det som et kriblende Gys langs Rygraden blot ved Tanken

om at færdes over Galgehede ved Nlattetid - Fortidig Uhygge og mange Slægtsleds Gru
laa ligesorn og lurede her ude paa det øde Sted.

0g at ønske 6n her ud at bo, var blandt Drengene en udsøgt Forhaanelse, som voldte
mange Slagsmaal.
*Du
skal nok op på Galgeheden at bo
*Galgehøjen
Julegawrne kober vl selvlolgelig hos
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Særlig Damgaards Knægte var flinke til at gi Anvisning paa Gallehie. O g det kunde de
uden større Risiko, for de var fra en god Gaard og havde ikke behov at frygte for at blive
flyttet ud i Sognets Fattighjørne.
Værre var lille Laurids stedt, for hans Far var bare Smed og Husmand i Asp og havde
det saa smaat i alle Maader, saa Udsigterne til Galgeheden kunde være truende nok'
Men Laurids mødte alt med godt Humør og et muntert Smil, saadan som han sidenefter
tog alle Livets Tilskikkelser. Selv Galgeheden kunde ikke kue eller præge hans lyse
Sind, Det blev Heden, der maatte føje sig og gi den Grøde, han krævede.
For det kom jo godt nok til at sæde for Damgaards Knægte: Det blev Laurids, der som
Udflytter maatte ud paa "æ Gallehie" og rydde sig Boplads der,
Det begyndte først med, at Faren byttede Ejendom og kom til at bo i Bjerremose - uden
derfor at blive rigere og herfra købte han i 1885 30 Td. Land FHede iLervad, Detvil

-

sige: Heden ude omkring Galgehøj.
Laurids tjente hos fremmede som andre Smaafolks Børn og havde ikke fremefter andre
Udsigter i de første Aaringer. Lidet drømte Drengen om at blive Forsørger og Hededyr-

ker,før han endnu var ude over Lømmelalderen,
Men saadan var det nu bestemt.
Det var Døden, der satte Vejkryds for Laurids. Hans Far døde 1886. Tilbage sad Enken
med 7 børn, hvoraf Laurids med sine 16 Aar var den ældste,
Det blev da hans Lod, saa ung han var, at gaa ind i Farens Plads som Bestyrer af Ejendommen og Forsørger for Mor og Søskendeflokken. - Kun en Dreng, men med Vilje til at
gøre Mands Gavn.
Og han gjorde det saa vel, at han ikke blot drev den lille Ejendom i Bjerremose, men fik
ogsaa en Del af Heden i Lervad opdyrket.

-

Dertil krævedes først og fremmest to Ting: Arbejde og Mærgel men Mærgel betød
egentlig blot Arbejde ganget med 2 - saa Kravet var overskueligt, men ikke derfor lettere
at efterkomme. Dog bare det ikke var Penge, der krævedes, saa vidste den unge Hededyrker Raad,
Mærgelarbejdet var det værste at gaa i Lav med. Det blev balndt haardføre Mænd regnet for strengeste Slid, hvad da for en 16-18 Aars Knøs, der baade var lille af Vækst og
haltede af en Knæskade,
Men Laurids gik paa med friskt Mod og et Humør saa smittende Lyst, at ingen Modgang
kunde overskygge det.
Han krettede selv Mærgelen op af Graven, læssede, kørte ud og spredte saa bagefter.
Naar han pressede Arbejdet til yderste Streg og Dagen til sen Sengetid, kunde han

somme Dage naa alkøre op til 9 Læs. Og foruden Arbejdet paa Ejendommen fik han
endda Tid til baade Mælkekørsel og Akkordarbejde, Det var ikke Smaating, den halvJuleqawrne kob€r vi selvlolgelig hos
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voksne Karl krævede af sig selv, Der var de Dage, han først kørte Mælkevogn om Formiddagen og bagefter læssede 40-45 Læs Grus inden Aften. Det var et Dagværk, der
baade gav Tilfredshed i Sindet og Værk i Lemmerne.
Efter 3 Aars Forløb vaf 19 Aars Knøsen klar over, at der gennem Flid og Udholdenhed
kunde skabes en Fremtid ude paa "æ Gallehie', Og efter hans Tilskyndelse blev da
Ejendornmen i Bjerremose bortbyttet med 6 Td. Land Agermark, der stødte op til Hedelodden i Lervad, saa var der 36% Td. Land i en samlet Plet, men kun omkring Halvdelen
opdyrket.
Og samme Aar byggedes det første Hus derude paa Banken lidt Vest for Galgehøj,

Endnu i 3 Aar bestyrede han Ejendommen for sin Mor og fik den drevet frem til at holde 4
køer og 2 smaa Heste.

Og i 1892 overtog han den selv. Ganske vist ejede han intet. Han havde jo ingen Løn
tjent. 0g det kneb at laane de 3500 kr., der var nødvendige til Overtagelsen, Men omkring i Sognet havde Folk en Del tilovers for den unge, stræbsomme Karl, saa tilstrækkelige Kautionister lod sig skaffe,
Saa var da Laurids Lauridsen 22 Aar gammel Selvejer og bosiddende Husmand ude paa
den forhen ringeagtede Galgehede. Og dermed begynder egentlig et nyt Kapitel baade
for ham og for Sandbanken han bor paa,
Om dette Afsnit skulde særtegnes med en Overskrift, finder man ingen bedre end det
Kendingsnavn, Laurids Lauridsen er kendt under langt ud over Sognegrænsen: Laust o
æ Bannk.
For Manden og Banken hører sammen. Han har givet den stride Sandaas sin Ungdoms
og Manddoms Kraft og Snilde.
Og den har føjet ham og som vederlag skænket ham sin Grøde - men aldrig frivilligt.
Der var nok at strides med: Lyng, Vestenvind, Nattefrost og Tørke.
Lyngen var til at faa Bugt med, Værre var det med Blæsten. Den nøgne Banke laa værgeløst bredt ud for alle Himmelhjørners Vinde, og de handlede tit ilde med dens Marker.

Et Foraar saaede Laurids Boghvede i en Mark, men se, om der blev noget at høste - i
hvert Fald ikke der, hvor den var saaet, Sædekornet røg i en piskende tyk Sandknog helt
over paa Krasborg Hede i Tistrup Sogn,
Saadan noget var ikke til at finde sig i, det maatte der sættes Pind for - mange Pinde, om
det skulde batte noget. Og Laurids plantede: Hegn langs Skellene, mellem Markskifterne
og om Gaarden og Haven.
Banken blev med Aarene helt lodden og ukendelig af al den Plantning, Blæsten magtede
ikke mere at gaa i Bund som forhen. I stedet for Sandknoget før gaar nu et kogende Sus

gennem Trætoppene. Tørke og Nattefrost kan vel ikke udryddes, men ogsaa det har
Læbælterne hjulpet til at mildne.
Fortsæltes .....,.
Julegav€rne kobe. vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

Med jævn, sund Vækst som Havens Træer gik det fremad for Laust o æ Bannk. lkke
uden Modgang og Vanskeligheder. Langtfra, Der kom Uheld i Besætningen, Kalvekastning og anden Sygdom.

Og en Novembernat 1908 nedbrændte alle Bygningerne til Grunden. Laurids Lauridsen
selv var ikke hjemme, men kørt til Bork efter en ny Karl, og han overnattede da hos en
Slægtning i Strelluf. Vognen og Hestene, han havde med sig, var det eneste af lndbo og
Besætning, der reddedes,
Detvar et slemt Svirp. Assurancen kunde ikke nær dække Nyanskaffelse og Nybygning.
Men nu han var nødt til at bygge fra Grunden af, skulde det være solidt og godt, 0g han

rejste da sin smukke trelængede Gaard, som nu 20 Aar efter er fuldt moderne i lndregning og Udstyr og lige velholdt ude som inde,
Men den syner ikke ret vidt, endda den ligger paa en Banke, gemt som den er bag tætte
Plantninger.

- En Dag faar Laust o æ Bannk Besøg. Det er en af de gamle Kammerater fra Skoledagrne, .n af de raske Damgaards Knægte,
De opfrisker Minderne fra den Gang, og det volder megen Morskab. Saa skal de ud at se
paa Bedriften, og det er nok værd at ofre lidt Tid paa,
Først Staldene med de smækfede Bæster, de 14 kraftige Malkekøer, Unghøvder og
Svin, Saa Haven, godt 1 Td, Land stor, smuk og velplejet paa en lun Skraaning mod Syd,
Omkring 100 Frugttræer er der, Og Laurids viser og forklarer: Den Sort der er for sart til

vort Vejrlig, men den der er god, af de to Bramleys Seedling Æbletræer er der et Aar
solgt Æbler for 140 Kr. og forrige Aar for 160 Kr, - "Ja, og forleden Aar havde vi saa
mange Æbler, saa vi kulede dem ned lisom Kartofler - "
og med
Sa gaar de gennem den store læede Hønsegaard med Frugttræsplantning
Grankraftige
kunstigt Lys i Hønsehuset - og ud over de frodige Marker mellem de høje

-

hegn,
Og da de igen staar foran Stuedøren, siger Damgaard med inderlig Overbevisning.
"Nu havde jeg ellers ikke noget imod at bo paa æ Gallehie!'Noget nær det samme siger den Gæst, som Laust o æ Bannk og hans gæstfrie Hustru
Marie enTid derefter følger den samme Runde gennem Stald, Have og Plantage,

De har en Stund siddet og snakket inde i de lyse, smukke Stuer, hvis store Vinduer og
brede Dobbeltdøre virker næsten fornemt, uden det dog føles som Tab af Hyggen. Et
velfyldt Bogskab i Dagligstuen er med til at gi Hjemmet sit Præg,
Her er godt at være Gæst, føler den fremmede, næsten straks han træder ind og fornemmer Stuens særegne Duft af Renhed og Hygge, Den Husmor, der færdes her, forstaar sine Ting, det tager ingen fejl af, Hvor stor en Andel hun har i Arbejdet og Æren
derfor, lader sig kanske ikke saa let udrede, Men en god Andel har hun, der om er vidJulegaverne kober vl selvlolgelig hos
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nesbyrd nok i den skinnende Properhed og Orden alle Vegne lige fra Bryggerset til in-

-

derste Stadsstue.
- - Nu gaar de ad Markvejen langs et tæt, klippet Granhegn op imod Galgehøj,

Laust peger og forklarer: Der er Jorden saadan, og der saadan, Det Skifte der gir næsten altid en god Kærv, Men der oppe er Grunden slem skarp, der knøg alt Sødekornet
væk engang, inden Plantningen kom op. Og den Ager der blev først brækket og
mærglet.

Hver Fodsbred og Fure af sin Jord kender han, ved, hvad den kræver, og hvad den kan
yde.
Han har jo maalt den bag Plov og Harve i talløse Traad, betroet sit Sædekorn i den Skød
og talt Negene i Skaaret, naar Høsten gik over Agrene,
Gennem Aarenes Striden og Stræb er de samlevet, Jorden og han. Hvert Aar var en ny
Styrkeprøve mellem dem,
Men han var den stærkeste.
Ødemarkens mørke Dysterhed af Lyng, Vestenstorm og Fortids Uhygge klædte han
frodig grøn og venlig

-

lys af Lød som sit eget Sind,

For endnu er Laust o æ Bannk saa ung i Sindet og saa frejdig i sin Tro paa Livets og
Godhedens Magt, som den første Dag han som Dreng satte sin Plov i Heden herude,
Derfor er det saa festligt at følges med ham her mellem alt det, der trives og gror under
hans og Maries Pleje,
Det er altid det lyse og lovende, han hefter sig ved. 0g intet synes saa fortrædeligt, uden

der jo kan vendes en lys Side frem, naar Laust med et stilfærdigt Smil eller en lun Bemærkning gør Facit op. - - - - -

-'Jo, det har altid skikket sig let og godt for os."
Strengt?

-

"Nej ett nowd at snakke

om'-

-

lkke Tale om - "Nej a har aldrig savnet noget, hverken Arbejde eller Penge
eller andre Ting. For se, naar a ingen Penge havde, saa hjalp a mig foruden og havde
ingen Savn ved det, Gæld er det eneste, a er ræd for - A skal sige wos, a tjente som
Dreng ved gamle Jens Linding i Bounum, Han var en klog Mand. Og a hørte tit, han sa:
"Baare Folk ett sætter Gæld, saa ska de nok go fram!" De Ord faldt ved mig, og det har a
Savnet?

husket paa siden" - - -

- Saa staar de oppe paa Galgehøjen, der ligger yderst i Skellet i en lille Plantning, Selve
den store Høj er ogsaa tilplantet. Unge, ranke Bøgehæer slaar Kreds om et lille Lystanlæg med Bord og Bænke paa Højens Top.
Laust peger: Der omtrent skal Galgebjælken være gravet op, efter hvad Folk siger,
- Et lunt, hegnet Lysthus med Barneleg og Ungdoms skæmt! - saa flærnt er nu Retterstedet Gru og Uhygge!
Fortsættes

Juhgaverne kobet vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER

ryr

47

Ogsaa Udsynet her oppe fra har gennem Aarene faaet ny Fylde og rigere Skiften af
Farver og Menneskefærd, Et herligt vestjydsk Land er det, stort i Linjerne og vidt mellem
Himmelrandene, dyrket og hegnet, saa vidt Synet naar.
"Hwonn Sown æ fied og bown," sa de gamle, Og det skudsmaal er ikke forældet endnu
Brede, røde Gaarde i Læ bag Haver og Hegn, Hvide Veje i Bugt og Kryds over Markernes grønne Tavl. Kirkespir, Møllevinger og høje Mejeriskorstene som Vartegn op over
Husklynger og alt det groende grønne,

-

Smaabyer og Bolav: Tistrup, Horne, Bjerremose, Asp, Bjalderup, Ølgod, Gaarde - Driftighed og frodig Fremgang Synsranden rundt, Det er det vestjydske Land synskredset
oppe fra Galgehøj,
Kun ovre paa Tistrup-Siden op til Sogneskellet ligger endnu en lille Hederest, mørk at
Fortid og falmet Lyng.

Fra Nutidens Mangfoldighed af Virke og Fremdrift vender den fremmede en kort Stund
Blikket mod Fortidens fattige Rest den mørke Hedekile op imod Højens Fod, Og han
mindes med eet sært stærkt og paatrængende, at han her staar paa Galgehøien.
Og et kort Nu vælder det mægtigt og nærværende ind over hans Sind: de forne Tider og
det, som var - -

- - Han staar paa en kullet Højpaa en nøgen Lyngbakke og ser ud overdetøde Land,
mørkt af Heder og Moser, hvor intet rejser Hindring for Synet eller Blæsten.

- Dog nej, ikke helt.
Ned over Skrænterne ved Lervad kravler grøn Egepur, Og de fattige Rester d6r af svunden Storskov, det er Hornelund.
Hist henne ligger ogsaa den faste Gaard Agerkrog: sorte Lyngtage og en ringe Stump
Ødel

Teglop over grønne Volddiger,
Og der er ogsaa andre Menneskevaaninger at skimte, enkeltvis i Lavninger eller trykket
sammen i Klynger om en kullet Kampestens-Kirke. De er sorte som Tørvestakke, de
Huse, og lave, som krykkede de i Knæ under Blæstens Tvang. Den er Herskeren i det
udbredet Land, saa svimlende vid fra Himmelrand til Himmelrand.
Den suser om Højens knejsende Bjælkeværk

-

Forbandelsens Tegn, der gave Højen og

Heden Navn og gjorde Banken skyet,

Store, sorte Fugle kredser hen over. Er det en Krageflok
stedets Vogter og Vare. - -

- Eller er det Ravne? Retter-

Det sukker om Højen af Blæstens Sus, af forne Tider og glemte Skæbner,

0g Fuglene flakker.
'Ja, der ka forandres sær møj blot i en Menneskealder," siger saa Laust,
Og Gæsten nikker og slipper sit Syn.
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Han ser igen det, der

-

ser, at den Drøm om Haver og Hegn og duftende Kløvermarker,
som Drengen Laurids gik og drømte her ude paa den nøgne og ilde ansete Hedeaas,
den ligger nu som grøn, frodig Virkelighed bredt ud over Banken,
0g mens de vandrer hen mod Gaarden igen, grunder han over, hvilken Kunst, der vel
regnes for sværest: at tæmme og frodiggøre den vilde Hede eller og at bevare Sindet
glad og sit Livssyn ungsomslyst op gennem Aarenes haarde Slid?
Hvilket er lettest og hvilket er sværest?

-

Ja, spørg Lausfo

æ Bannk, Han har evnet begge Dele,-
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KIRKETIDER
02,12.2001
09.12.2001

kt. 19,30

Søndag

16j22001

kl.09.00

Søndag

23.12,20A1

kl. 10.30

Mandag

24.12.2001
25.12.2001

k|.09.00

Juleaften
1. juledag

kt. 10.30

2,

Søndag

26j22001
30j22001

Mandag

01.01.2002

kl. 10,30

Søndag
Søndag

Tirsdag
Onsdag

kt.09,00

kt, 14,00

juledag

lngen
Nytårsdag

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

flf.7526-4055

Horne Kirke

flf.7526-0085
flf,7526-0031

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne
Julegavernc kobcr vl eelvlolgellg hoo
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AKTIVITETSKALENDER

nov, 30.11,2001 Julearrangement i Regnbuen
dec. 01.12.2001-

jan,
febr,

02.12.2001 KFUM-Spejdernes juleweekend
03.12.2001 Julekoncert i Horne Kirke
06.12.2001 lndskrivning til børnehaveklasse i skolen
14.12.2001 Juletræsfest
16.12.2001 Juleoptog
19.01.2002 Højskoledag
29.01.2002 Generalforsamling i Horne Sogneforening
01.02.2002 Generalforsamlingi4H
02.02.2002-

03,02.2002 Horne Mesterskaber i Badminton
07.02.2002 Skolefest
27.02.2A02 Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg

marts

18.03.2002-

22,03.2002 Åbent-hus uge på skolen

april

juni

19.03,2002
23.03.2002
03.04.2002
13.04.20A2
uge

23

Familie & Fritid, Afslutning og udstilling
Gymnastikopvisning i Horne Hallen

Generalforsamling. Familie & Fritid
HIF/HIPfest
Sportsuge

15.06.2002 4H udflugt til København
18.06,2002 ldrætsdagiskolen

sept.

13.09.2002-

14.09.2002 4H DYrskue

nov.

19,09.2002 Generalforsamling i Regnbuen
29.11.2002 Julearrangement i Regnbuen
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKI NFORRETNING
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN
Ølgodvq 148
Bounum
6870 Øtgod

RENAUXT

ilf.

75 26 01 55
Trf. 75 29 93 33
8il, 40 28 33 93

AUTORISERET

KLOAKv/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne

Ttf. 75260163 - biltlf. 2122680u20330163

effi

tl

lF:BilF'

IIORlfE
JOHN BORG HANSEN
HORNE . 6800 VARDE . TLF:75 26 00 93

Vognmand

Flemming Ghristensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Biltlf. 3028-1395 el. 3025-1395

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udfgres.

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63
Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne
ldræts Park

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

v/Lisbeth Stig.

Øgodvei 33. Home. 68@ Vorde

Mekaniker

Anders l( Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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