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Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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El-installalioner
Hvidevareservice
EDB- og data-installationer

lnduslri-installationer
Tele/alarmanlæg

Afd. afOlesen & Jensen

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

Råt;fsi3å

.

.

Gunnar Ditlevsen
Niels Jørn Hansen
Gert Nygaard 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
Bitflf. 2368 8950

-

2368 8955

-

7

526 0520

Ttf , 7 526 0467

Horne
Tørnrerforretlning

Strømgårds
Et - Service
Vi lilbyder alt Iige fra alm. scrvicc,
nybyggeri, industri, landtrrug
lil hvidcvarcr m.nr.
Døgnvagt p& tlf. 7526-007O

Mobiltlf. 27127072

$ner Strømgård Hvid

Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Stadionvej 3, Horne

Ttf.75260214
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. PSOJEKTESINQAFBYQQESI
Tomrerm.: KnudLutulHansen,75260214

Ing.:

Morlen Henneberg,752603I6

Landbrugs- og entrepren@rarbejde

Bertel SØrensen - TIf. T5 24 72
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STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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JULEMARKED
Julen nærmer sig med hastige skridt
Julemarked i Malle er ikk' så skidt
Der er mange gode tilbud
Så bare kig ud

Lørdag den 30. november 2002 kl. 10-16
Keramiknisser, julekort, strikkede nisser, vinterkranse, kalenderlys, adventskranse m.m.
Ninna Gejl Pedersen

Mallevej104, Malle
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JULEMARKED PA HORNELUND

frfr,

Søndag den 1. december fra kl. 14 er der julemarked på Hornelund.
Flittige damer har fremstillet mange fine ting, som sælges,
Der er mulighed for at købe kaffe.
På brugerrådets vegne/Edith Rasmussen

ryqftffi*H*#,{trtr%ffiF#kffdfr*e*#9ffi å*m$*-x*
JULEKONCERT-ADVENTSHYGGE

@

tirsdag den 3. december kl. 19.30 i Horne Kirke

Medvirkende: Mats Rudklint, skolens store kor og 2 elever, der spiller trompet,
hygger for os.
Efter koncerten er der fælles kaffebord på skolen. Familie og
af
Mats
Rudklint.
under
ledelse
fællessang
Derefter

Fritid

Vel mødt
Familie og Fritid/Horne Menighedsråd
Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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Juleoptog med Varde Garden i spidsen starter ved Horne-hallen
og går en tur gennem byen
og slutter af med julemusik ved Hornelund.
Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn.
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ABNINGSTIDER JUL oG NYTAR

2OO2

Fredag

20.12.2002

08,00-18.00

Lørdag

s

21j22002

08,00-13,00

Søndag

22,12,2002

08,00-18.00

Mandag

åF

Onsdag

23.12,2002
24.12.2002
25.12,2002.

08.00-18.00

Tirsdag

Torsdag

26.12,2002

Lukket
Lukket
08.00-18,00
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08.00-12.00

Fredag

27.12.2002

Lørdag

28.12.2002

08,00-13.00

Søndag

29.12,2002

08.00-13.00

Mandag

30,12.2002

08,00-18.00

Tirsdag

31.12.20A2

08.00-14,00

Onsdag

01.01.2003

Lukket
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. tlo$øring og regnskabsmæssig assisrance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

Skartemæssrg rådqivning

I.B.C. Revision
v/lnge B. chnstensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne, 6800 varde . Telefon

Julegaverne kober vl setvlolqellq hoc
HonNEposrENs anr,rorucbnEn
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Nu det jul i Brugsen!
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Lav en juletegning
Daglir Brugsen i Horne put den ijulepostkassen i butikken -

4

om
fl
daSenlkalendergave.

og vær med

l2

i lodtrækningen

Sa""

- 24.P4t"*Lt ",
hver dag en tegning, som kan pynte i brugsen

I december måned fra den l.

afjurel5åneden.

18 U
Den udtrukne tegning udløser dagens
'.å,"n

kalendergave.

ll

l0

Der udleveres tegnepapir i

butikken.

.G;W

13

P.b.v.

Anni Thomsen

TARM
Julegaverne kober vi selvfolqeliq hos
HoRNEPOSTENS nHNoNcbREn
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Julebanko $&

hver torsdag i decemb er

kl, {9.30
i Horne hollen
18 omgange af:

fk. Kf. 100r- cnanceindenfor 1lnr.+ so,2 fk. Kf. 300,- chance indenfor 35 nr. + 1oo,3 fk. Kf. 600,- chance indenfor4snr. + 4oo,1

Derudover udlodning på opvarmningsrunde, medlemskort,
pausebanko, bingo, superbanko alle aftener.
Tors. 12. dec. serverer vi gratis kaffe.

Vi støtter Horne

-

støt os.

MINILEGESTUEN
Minilegestuen er et tilbud for hjemmeløbende børn og deres forældre, Vi er i legestuens
lokaler oven over børnehaven hver fredag formiddag kl, g-12. Medbring selv saft, kaffe,
brød, Kig forbi - både børn og voksne hygger sig, Vi følger skolens ferieplan.
Onsdag i ulige uger er vi med til ldræt om Dagen. Vi er i det store mødelokale i hallen.
Her koster det 10 kr, for at deltage og 15 kr. for kaffen.
Eventuelle spørgsmål rettes til
Karina, Af. 7524 1080
Dorthe, tlf. 7526 0995
Ninna, tlf, 7526 0605
Julegav€rna kobervl selvtoheliq hos

HoRNEPosrEr{s nlnoHcbnEn

BADMINTON IJULEDAGENE
lgen i år er kan der spilles badminton ijulen.
Hallen er åben den 27.,28. og 29. december k|.9.00

-

^effiw

12.00

Onsdag den 18, december 2Q02 er sidste træningsdag før jul

-

vi starter igen fredag den

3. januar 2003.

Badmintonudvalget
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Kig kataloget igennem
Dec'+Jan mdr' km åb€n dter
Der ei mangå af Åodellerne
på udsalg netop nu
Feb. F vi khr med ny
,

Gavekort udstedes,

kolhKbn...
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HORNE SOGNEFORENING

-H

Horne Sogneforening afholder generalforsamlin g

tirsdag den 28. januar 2003 kl. 19.30 på Horne Kro
Dagsorden if. vedtægterne,
Eventuelle forslag afleveres skriftlig til formanden senest 14 dage Iør

.

Horne Sogneforening

TRÆNINGSSTART FOR VETERAN. OG OLDBOYSSPILLE RE

fol

lvl

Traditionen tro starter træningen:

onsdag den l.januar 2003 kl. 14.00
Herefler træning hver lørdag kl, 13.00. Lørdag den 18. januar 2003 med gule ærter.
Nye og gamle spillere er velkommen.
Holdlederne/Jens, Kaj

ror

Julegaverne kober vl selvlolqeliq hos
HoRNEPosrENs ANNoNcbRER
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HORNEMESTERSIGBER I BADMINTON 2O()3

mw

Hornemesterskaberne afholdes

lørdag den 1. og søndag den 2. februar
Tilmelding senest fredag den 17. januar 2003

Sponsor:

noAr-

-

der ophænges tilmeldingssedler i hallen.

SDn.fALLE lff.
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ÆNDREDE TRÆNINGSTIDER FOR BADMINTON

mw

Fredage kl, 15,00-16,00: U13 * 5. klasse
Fredage kl. 16.00-17,00: U13 - 6, klasse
Fredage kl. 17,00-18.00: U15
Onsdage kl. 16.30-17.30: "Fri-træning" (medbring selv bolde)

Hilsen Henrik, Annemette, Anders og Claus

HJEMMEKAMPE FOR BADMINTON

2OO2

Dato

Spilletid

Hod

Søndag den 24, november

kl. 09,00

Ul3 piger

Lørdag den 7. december
Lørdag den 14. december

IiR,{tilrMIinGADri g .

ms

kl.10,00

U15 drenge kl.

kl. 16,30

Old Motion

kl.09.00

U13 drenge 2

kl. 10,00

U13 drenge

1

kt.09.00

U13 drenge 2

kt, 10.00

U15 drenge

kt. 11.00

U17 drenge

v

RDE

.'il.F.75 22 t4

Julegaverne kober vl selvlohelio hos

HoRNEposrENs lnNoncbnEn
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LEJE AF

BADMINTONBANER

M W

L
Der er nu mulighed for at leje en badmintonbane for en aflen ad gangen.
Pris: 50 kr. pr. time (50 min.)
Der er ledige baner fredag aften fra kl. 18.50
Betaling og leje skal ske ved henvendelse til Eva Plauborg, tlf. 7526 0482

Hvis man er interesseret i at leje en bane for hele sæsonen skal det også gøres ved Eva
Plauborg,

Badmintonudvalget

HJORTEKøD SÆLGES
Henvendelse

til:

Anders Jensen, tlf ,7526 0230 eller
Palle Pallese n, tll, 7 526 0242

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER 2OO2l2003
HORNELUND HVER MANDAG KL. 14.00-17.00
Keld Søndergård, Horne
Biskop Niels Holm, Ribe

02.12.02
09.12.02
16J202 Juleafslutning ved Grethe Jensen, Ølgod
06.01.03 Karl Sundahl Jeppesen, Lyhne
13.01.03 Ernst Attermann og Svenning Olesen, Sig
20,01,03 lngrid Simonsen, Hjortkjær
27.01.03 KajNielsen, Horne
03.02.03 Firkløveret fra Hemmet
10.02.03 Generalforsamling
17,02,03 Martin Møller, Ølgod fortæller, spiller og synger med os.
24,02,03 Bekendtgøres senere
03.03.03 Bekendtgøres senere
10,03.03 Oluf Rosgård, Kvong, Tur til Japan
17.03,03 Afslutning?
Oplysninger og tilføjelser til programmet bekendtgøres ved sammenkomsterne,
Der serveres kaffe til medbragt brød,

Kørsel til møderns arrangeres ved henvendelse til Laurids

-

tlf. 7526 0522. Pris 10 kr.,

som betales til chaufføren.

Formand i pensionistforeningen Johanne Hansen, Hornelund 24
Juhgaverne kober vl selvlolqeliq hos
HORNEPOSTENS lttt*tOttC-ønEn

-llf .7526

0333.

FAMILIE OG FRITID, HORNE
MAD FOR HELE FAMILIEN

tirsdag den 28. januar 2003 kl. 19.00 i skolekøkkenet Horne Skole.
Tag selv bord med en spændende menu arrangeret af Niels Jensen, Horne,
Hop aftensmaden over, tag hele familien med til en hyggelig aften, medbringende glas,
kop, bestik og tallerken.
Efter maden er der amerikansk lotteri.

kr.

Børn 25 kr.

55kr.

Børn 30 kr.

Pris for medlemmer:

Voksne 45

lkke medlemmer:

Voksne

Maks.:

150 kr, pr, familie (2 voksne med børn under 18 år)

Ølog vand sælges.
Alle er velkomne.
Husk bindende tilmelding senest den 16. januar til Mona Clausen tlf, 7526 0400.
Familie og Fritid/Mona Clausen

FAMILIE OG FRITID, HORNE
MODEOPVISNING

tirsdag den 18. februar 2003 kl. 19.00 i mødelokalet, Horne Skole.
Hviid's Modestue

W

Modetøjtil hende og ham, Damefodtøj,
vil her fremvise den nye forårskollektion ved hjælp af lokale mannequiner.
Tilmelding senest den 31, januar på tlf. 7526 0400.
Familie og Fritid/Mona Clausen

FAMILIE OG FRITID, AFTENSKOLEN
Afslutning og udstilling af aftenskolens aktiviteter i sæsonen 2002

tirsdag den 18. marts på Horne Kro
Underholdning om Fanø

-

viser og fortællinger om traditioner på Fanø,
Horne Aftenskole

10

Julegaærne kobe. vl selvloheliq hos

HoRNEPosrENs lHlroxc-onER
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HORNESANG
Et stort ønske!!!

I forbindelse med Horne ldrætsforenings 100 års jubilæum næste år har jeg et stort
personligt ønske, som jeg håber kan gå i opfyldelse.
Jeg ønsker nogen vil tilbyde deres hjælp til at få skrevet Hornesangen.

Vi har så meget i Horne og vi kan så meget, men vi har ingen Hornesang - en sang vi
kunne synge ved revy, høstfest, juletræsfest, generalforsamling o.l. og som andre foreninger og institutioner i Horne måske også ville bruge.
Jeg krydser fingre og håber mit ønske går i opfyldelse.
Skulle flere ringe og tilbyde deres hjælp, tror jeg da helt sikkert vi kan koordinere det, så
flere går sammen om

det'

Horne ldrætsforening v/Dora Harck,

HORNE IDRÆTSFORENINGS lOO ARS JUBII.ÆUM

ilf. 7526a472

w

HIF's 100 års jubilæum i 2003 markeres med en reception den 20. april (pås kedag) og
jubilæumsfest i hallen lørdag den 26. april.
Oplysninger om andre aktiviteter i forbindelse med jubilæet følger senere.
GAMLE TING

Vi efterlyser bl.a. fodboldstøvler, håndboldsko, bluser og trøjer, bukser og strømper m.m.
samt gamle fodbolde og håndbolde i forbindelse med receptionen,

Henvendelse til Leif Sønderskov eller Niels Åge Kristensen.

Snnnl,rK
Huad han ui gøre for
Storegade

25

.

6862

Tistrup

.

dig!

Tlf. 75 29 90

Julegavernc kobcrvl selvlllgellg hor
HORNEPOSTENS ANNONCONER
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
Flaget var hejst på skolen fredag den 1. november, da en stor skare af trofaste forældre
var mødt op til skolens forældredag. Der var dog også en anden grund til at hejse flaget
netop denne dag, da Henning Dahlgård havde 20 års jubilæum som skoleleder ved

Horne skole den 1. november. Endnu en festdag kan Henning fejre i november, da
han den 28. november fflder 60 år. srORT TILLYKKE med jubilæet og fødselsdagen.

Henning har søgt og fået bevilget afsked med pension fra 1. februar 2003. Han har været ansat ved Varde kommunale skolevæsen i godt 36 år, så det er velfortjent han kan
gå på pension og få mere tid til familien og mange fritidsinteresser.
Ann charlotte Kristensen er ansat fra j, november, da sandie var nødt til at stoppe før
tiden, da hun venter fuillinger. Ann er korrespondent og kommer fra en stilling som lærer
på Brorsonskolen. Ann er gået i gang med læreruddannelsen på Haderslev Seminarium
scim fiernundervisning, velkommen

tilAnn, vi håber på godt samarbejde med hende,

lndskolingsafdelingen har i tre uger haft emne om "gårdens dy/. De har koncentreret sig
om høns, får og køer, De har 3 torsdage været på besøg på gårde, hvor de har set og
hørt om de forskellige dyr. Derudover er der blevet lavet mange ting f.eks. malet æg,
leget med f,er, lavet læderarmbånd, prøvet at spinde og karte, lavet smør m,m.

Horne Skole, SFO Myretuen og børnehaven Regnbuen søgte ifællesskab Varde Kommune om midler til projektet'En god skolestarf, 85.000 kr. blev bevilget og de 3 grupper

er gået i gang med projektet, Målet for "sprog/indlæring' er at gøre skolestarten lettere
for børnene især når det gælder tale og læsning, En del børn i Horne har taleproblemer
og projektet vil sætte ind med mere sang, musik og rytmer, som skulle have en gavnlig
virkning på talen. Mats Rudklint fra musikskolen er med i projektet og kommer både i
børnehaven og i skolen for at øve netop disse ting med børnene, Det er et meget spæn-

dende projekt som både lærere og pædagoger er involveret i og som jo gerne skulle
munde ud ifærre børn med sprogvanskeligheder.
Det ser nu ud til at SFO Myretuen får løst deres pladsproblem. Der er ca, 50 børn tilmeldt

SFO, derfor kniber det med pladsen i huset. Kulturudvalget har besluttet at indskolingslokalet på skolen også skal benyttes af sFo. Der er også bevilget penge til at forbedre
køkken, toiletter og garderoben i SFO,
Næste blad udkommer først til februar 2003, hvor nye spændende opgaver venter for
skolebestyrelsen, bl.a. skal ny leder ansættes og skolen kan fejre sin 100 års fødselsdag,

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

12

Jubgavcrne kober vl selvloQeliq hos
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HORNE SKOLES lOO.ARS JUBIUEUMSFEST
afholdes lørdag den 20. september 2003

for gamle elever og lærere
Sæt kryds i kalenderen nu, mere om jubilæet i de næste numre af Horne-Posten

SKIFERIE

:{\\

MATAs sPoRTs cARE
suno rornurr

.r sport

Jul€oaverne kober vi selvlolqeliq hos

xon"ltposrets axHorcbnEn
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HoRNE STøTTEFORENTNG (BANKo)
Horne støtteforening har igen sluttet et bankoår, endda et godt bankoår, idet der har
været en lille stigning i antal bankospillere, der besøger vore bankospil.
På vores ros og ris møde var vi glade for at kunne konstatere denne stigning, men det er
da vores håb at den får en tak til i den ny sæson. Vores ide og opfordring til at opnå dette
er: Når vi inviterer til STOR BANKOSPIL i oktober, og man ellers ikke er til bankospil, at

man så alligevel ofrer sig og viser flaget for på denne måde

at

sige tak til Støtteforenin-

gen for det arbejde den gør - og at det nytter.

Dette har følgende haft gavn af i det forgangne år: Hornelund omsorgscenter, Hornelunds Venner, Horne ldrætspark, Regnbuen og spejderne, Dertil kommer de faste tilskud
til vore medlemsforeninger,
At der var en stor tak til alle medhjælperne og hallens personale skyldes den gode atmosfære, der altid er. Det gør arbejdet lettere og sjovere,
På vores ros og ris møde var der valg til bestyrelsen og her blev Leif sønderskov genvalgt.

På den ordinære generalforsamling var der en ansøgning fra Horne ldrætsforening om
forhøjelse af det faste beløb, som blev bevilget.

under eventuelt spurgte sogneforeningen om det kunne være en god ide, at der blev
indkaldt til sognemøde sammen med støtteforeningens generalforsamling, men efter en
kort debat, blev vi enige om at det skulle holdes adskilt,
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende sammensætning:
Leif Sønderskov

Formand

Næstformand Kristian T. Hansen

Kasserer
Sekretær

Erik Sørensen
Else Marie Madsen

Øvrige medlemmer er: Eva Plauborg, lnger Hansen og Bakken Strebøl
På Støtteforeningens vegne/l-eif Sønderskov

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

14

Julegawrne kober vl selvtolgelig hos
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Formand Lene Jensens beretning
november 2002
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Horne Gymnastikforening november 2001 -

Tilbageblik. Sæson 2001102 blev den sæson i de senere år, hvor vi ikke formåede at få
hhv. et teenagerpigehold og teenagerspringhold op at stå, Den forgangne sæson bød
altså på lidt fæne gymnaster pga. af det. Det mindste hold, de små drenge, var kun 7
gymnaster, men de havde det forrygende godt med 4 forskellige ledere,
Som tidligere har vi næsten 30 rigtig gode ledere og hjælpeledere, som får timerne til at
fungere, og til stadighed kommer der nye unge mennesker, der gerne vil hjælpe,

Som altid blev sæsonen afsluttet med lokalopvisning i hallen lørdag den 23. marts, hvor

vi havde Dejbjerglund Efterskole, som gæstehold. Det er altid dejligt at opleve et stort
hold med unge mennesker, hvor der også er nogle med fra lokalsamfundet.
I år hjalp vi tillige med områdeopvisningen, som foregik i Horne hallen weekenden inden.

I indeværende sæson har vi nu 10 hold godt i gang, Som nævnt i sidste års beretning
ville vi forsøge et samarbejde omkring teenagerpiger. Det er lykkedes at få næsten 20
piger i gang fra Sigffhorstrup, MOT og Horne,
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i det forløbne år og håber på et fortsat godt samarbejde,
Specielt tak til dig Lissi Oettinger, som nu desværre står af efter 4 år, da du er flyttet. Du
har altid haft en rigtig god evne til at overtale ledere, der har været i tvivl. Vi ved, at du
har tilbudt din hjælp i område 4, så vi får heldigvis stadig kontakt med dig, Held og lykke
fremover, Til vore ledere/hjælpeledere skal også lyde en stor tak, Uden dem ingen gymnastik,
Tak til John på skolen og Thorkil og Else Marie her i hallen for god behandling.
November 2002iLene Jensen
På valg til bestyrelsen var Lissi Oettinger, Ninna Gejl Pedersen og Lene Jensen.

De to sidst nævnte modtog genvalg og nyvalgt blev Anita R, Hansen,

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel.

Privat:

Tlf. 75 28 98 99

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26

Konlortid Nr.Nebel: Mandag

-

Fredag kl. 9.00

-

M l0

16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 19.00

-

-
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING
den27. november 2002
Uddrag fra formands- og udvalgsberetninger:
Måske gør det ikke noget, at der ikke hele tiden skal ske noget nyt - netop fordi vi alle
har så travlt, men vi skal bare passe på, at vi ikke falder i søvn og tror, at det hele nok
skal gå af sig selv.
Jeg kunne godt efterlyse, at vore medlemmer tog mere aktiv del i at køre foreningen - så
alle ville yde lidt mere for at nyde og ikke bare forventer, at det tager andre sig nok af.
Det gør andre måske nok endnu, men det kunne jo stoppe en dag og sål!!! - ingen trænere, ingen hold - ingen bestyrelsesmedlemmer, ingen forening

Der er lavet budget for de enkelte udvalg, hvilket naturligvis giver øget arbejde til udvalgene, men vi mener dog det er på sin plads at give udvalgene mere indflydelse på årets
forløb,

Horne ldrætspark har lejet et stykke jord ved Stadionvej, hvor der er anlagt 6 kroketbaner og 6n 7-mands fodboldbane. Det betyder, at kroketspillerne nu har egne baner og at
fodboldudvalget kan råde over to 7-mandsbaner.
Håndboldudvalget i Horne/Tistrup har lavet en spændende alliance med Ølgod og Skovlund/Ansager om fælles junior- og ynglingeafdeling under navnet Team Nord. Fællesskabet har fået en meget tilfredsstillende opbakning fra sponsorers side.
Det lykkedes igen at gennemføre årets revy, hvorimod både børnegøglervogn og dilettant ligger i bero.
Spillermæssigt har der været stor tilbagegang i billardafdelingen, så målsætningen er at
hverve nye medlemmer.
Den nye kroketbane er taget i brug - der er lavet borde og bænke, så der er mulighed
for kaffepause og socialt samvær. En afdeling i udvikling - der kommer stadig nye medlemmer og mange spiller flere gange om ugen,
Håndboldsæsonen bragte mange gode placeringer for børne- og ungdomsholdene samt
dameholdene, hvorimod fremtiden er lidt usikker for henerne.
For at få penge i kassen har dame jyllandsserie og serie 1 været ude at sælge lrøjer (24
stk,) til forskellige sponsorer. Sponsoratet gælder i 2 sæsoner.
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En busfuld småpiger og pigespillere var i lkast for at se damehåndboldkampen lkast

-

Slagelse.
I senior fodbold fortsætter Jørgen Pedersen som træner for herrerne og Pia Hansen som

træner for damerne.
I ungdomsafdelingen går samarbejdet med Tistrup fortsat godt, mens et planlagt samarbejde med Ølgod om et ynglingehold ikke blev til noget pga. for få spillere. Der forsøges
igen til næste år,
Et planlagt indendørs ungdomsstævne måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

Badminton har haft en meget god
og ca. 70 motionister, U15 drenge
Da der ikke var U19 hold nok til en
Det lykkedes ikke at få etableret et

sæson med 9 turneringshold, ca. 50 ungdomsspillere
var tilmeldt B-rækken, men blev senere til C-rækken.
turnering, blev de flyttet til hhv. serie 3 og U17 B.
samarbejde med Tistrup fra sæsonen 200A2003.

Efter ønske fra forældrene blev der aftoldt et opstartsmøde for ungdomsspillere.

Tennisafdelingen er desværre en afdeling, hvor der ikke er den store udvikling. Der har i
år været ca, 40 medlemmer.
For at beskytte underlaget på tennisbanen har vi bestemt at lægge et tæppe over i vinterperioden.

Tak til de uundværlige sponsorer, til Støtteforeningen for det årlige bidrag, til Horne
ldrætspark, Thorkil og Else Marie for godt samarbejde og til de selvsupplerende udvalg
Sportsugeudvalget og Præmiespiludvalget for at skaffe penge til HlF.
Tak til alle de frivillige, der har ydet en indsats i året løb, heriblandt trænere, holdledere,
forældrerepræsentanter, dommere, kampfordelere, udvalgsmedlemmer m.fl
lagrenovering
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HøJSKOLEDAG
HORNE OG THORSTRUP

Lørdag den 1. februar 2003 i Thorstrup KirkelSig Hotel
Kl.

9.30

Gudstjeneste

i

Thorstrup Kirke v/cand, teol. højskolelærer, Georg

Bendix, Rødding Højskole,
Derefter formiddagskaffe på Sig Hotel.

Foredrag v/Georg Bendix: Hvad er meningen med dette vanskelige
liv.?
Kl. ca.

12.15

Middag med 2 retter
Efter middagen: Fællessang v/Mats Rudklint, Sig
Derefter foredrag v/cand. teol, Tine Lindhardt: Kan du din historie?
Dagen afsluttes ca. kl, 15.00

Læs omtalen at de 2 foredrag
Pris pr. deltager: 130 kr. * drikkevarer
Tilmelding, også hvis man ønsker befordring til:
Bessie Aggeboe, tlf, 7526 0031

Svend Bruun, tlf. 7526 0365

Tilmelding nødvendig senest den 16. januar 2003

Venlig hilsen og godt nytår Thorstrup og Horne Menighedsråd

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo

rl l';;r;;r,;;;;-å

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

Tlt.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92
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Georg Bendix: Hvad er meningen med detle vanskelige liv?
Sigrid Undset rejser mange spørgsmål i sine romaner og antyder svar igennem sine
hovedpersoners tanker og ord.
Kort kunne svaret antydes ved nogle ord fta en Grundtvig sang: "Vil man sig ved livet
fryde sky man ej sig selv at se".
Men at turde se sig selv indebærer at mennesket mærker misforholdet mellem det, 6n nu
er i øjeblikket eller ønsker at være og så det mennesket skulle og burde være ifølge de
anlæg det har fået.

x
J

Det er et af temaerne i Sigrid Undsets to store middelalderromer "Kristin Lavransdatte/'
oDen
og 'Olav Anderssøn på Hestnæs", Dem viljeg gerne fortælle om og om romanen
trofaste Hustru" som er en samtidsskildring fra 1936.
Tine Lindhardt: Kan du din historie?
Som menneske er vi formet af en række historier og fortællinger - bl.a. de historier og
fortællinger, der hører vores familie og slægt til. Men i dag er der mange andre end familien, der gerne vil fortælle historier om os og for os. Fx dem, der gerne vil sælge os deres
varer eller deres mening eller deres tro. Fortællinger har nemlig magt. Men er alle fortællinger og historier lige gode? Og kan man skifte historie og fortælling ligesom man skifter
skjorte? Og så er der jo også den bibelske fortælling og historie - hvilken rolle spiller den
for vores liv og identitet?
I et foredrag med fortælling vil Tine Lindhardt se på nogle af de historier og fortællinger,

der former os som mennesker og overveje, hvordan de gør det og om der er nogen af
dem, der gør det bedre end andre,

fine Lindhardt, 45 år, uddannet teolog fra Århus Universitet 'lgB4, gift med biskop

Jan

Lindhardt. Fra januar 1985 - december 1997 ansat som præst forskellige steder i landet,
Siden januar 1998 tilrettelægger af udsendelsen "Mennesker & Tro'på Danmarks Radio.

t

CAFETERI
@øJ'?"H'"Park
V
\t"-*:"
<:Ft

Mødelokaler op

til

ca. L00 pers.

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei
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TIDEN

I foråret undrede jeg

mig lidt over, hvad historie

egentlig er for en størrelse, Der er måske een og an-

den, der svagt erindrer den lille nvinduesklumme",
som tiden nok allerede har lagt sit dulmende slør
henover. Apropos "tiden'- det er også en sjov fætter
at kikke lidt efter i sømmene, ligesom'historie" er det.

Så vi vil denne gang tage os tid til at undre os lidt
over tiden - og passe på ikke at spilde den - den er
så kostbar!
Jeg kan ikke komme i tanker om et ord, vi bruger i så mange sammenhænge, som 'tiden'. Lad os i flæng snuppe nogle tidløse eksempler, for tiden er ikke uden evner: Den
kan stå stille - gå hurtigt - løbe - snegle sig eller fare af sted; man kan "få den til at gå
med nogef(en art pakæsel eller hva'?) - tiden bliver slået ihjel i tide og utide, men lever
dog videre i bedste velgående, Tiden kan læge alle sår - det er sådan set også praktisk
at kunne læge sig selv, når man nu skalslås ihjel hele tidenlVi kan gå til tiden og komme
til tiden, - er vi sent på den, er det måske på høje tid, vi kommer! Tiden kan være kort og
lang, god og dårlig - og så er tid penge! Så pensionister og efterlønnere og børn er stenrige, da de må have masser af tid, Det synes de førstnævnte ganske vist aldrig, de har,
tværtimod: Tiden løber fra dem eller går i det mindste bare alt for hurtigt, så de ikke kan
følge med (bentøjet er jo ikke, hvad det har været). Børn har til gengæld tit så megen tid,
at de kan illlade sig den luksus at kede sig. Men måske går de ivirkeligheden bare rundt
oceaner af tid og venter på, at det snart regner med guldstykkerl

i

Vores måde at tale om tid på viser nok i virkeligheden hen på det egenflige: Hvad var
tiden uden os, om jeg må spørge? Var der ingen til at bruge den, få den til at gå, slå den
ihjel eller løbe om kap med den, så var den jo ingenting, Der var ikke engang lavet et ur,
der kunne måle denl Vores liv er nemlig tid * og endda en begrænset tid, hvad vi tit har
lyst til at glemme, selv om vi faktisk har bedst af at huske på det - hele tidenl For det er
jo det, som gør den så kostbar,
Min uforlignelige 6. klasse har fra de var små ind imellem prøvet på at fange et,,nuo et
'øjeblik', Vi fastsætter i fællesskab et tidspunkt, f,eks, to minutter inde i fremtiden, og
venter så på, at det kommer til os (fremtid hedder på tysk zukunft- det der kommer), Nåi
så tiden er inde (der var een mere!) - råber vi alle sammen NUI Men hvad pokker var
det? Nuet er allerede væk igen og er blevet til fortid, a'lløst af en række andre nuer, som
vi heller ikke kan fange. Men eet har vi da forstået Fremtiden kommer til os som dem vi
nu er i kraft af, hvad fortiden har gjort os til. Det er eet af tilværelsens grundvilkår. Men
hvad så med evigheden da?
Julegaverne kober vl selvlolgellg hos
HORNEPOSIENS ANNONCORER

Jeg forestiller mig en situation på et af de afskyeligste steder, jeg kender: En lang kø i
Bilka. Man snerrer til sine medofre i køen: ' Det tager da en evighed, det her! Oversat:
Det tager forbandet lang tid. Men hvis nu Vor Hene engang tilbyder mig et liv i evighed,
vil jeg så svare: Næh, ellers tak - det er da en forbandet lang tid, det kender jeg fra Bilka!
Næppe. For jeg vil nok antage, at han har noget bedre på programmet end Dansk Supermarked. Det kunne endda være, at det var et uendelig godt og ikke et uendelig langt

- med et af tidens forfærdeligste managementud'kvalitetstid',
hva' ba'!l At vi så er nogen stykker der
alle
sammen
ægte
tryk - tilbyde os
kunne ønske, at managementdrengene fik et væsentligt varmere tilbud, er særdeles
ukristeligt og burde give os røde ører. Men vi er jo alle syndere!
Jeg vil slutte denne klumme med et citat fra salme 103 i det Gamle Testamente, Det skal
liv, han havde tilbud på. Han vil måske

have lov til at stå alene:

'Som græs er menneskets dage, han blomstrer som markens blomster; når et vejr farer
over ham, er han ej mere, hans sted får ham aldrig at se igen. Men Henens miskundhed
varer fra evighed og til evighed...'
Glædelig jul til alle.
Kjeld Søndergaard Pedersen

TAK
Spejderne i Horne møder altid stor forståelse fra håndværkere og frivillige,
brug for hjælp enten til hytten eller de ydre områder,
Hen over sommeren er der sket meget på Knuds Plads, Der er indlagt vand i hytten og
den er blevet malet, Adgangsvejen og parkeringspladsen er belagt med skærver.
En stor tak til Sdr, Malle Maskinstation og Bounum Smedje og de frivillige for jeres hjælp.
Takken skal også gå til Horne Støtteforening og til Fonden til Forskønnelse af Horne By
og Sogn, I er med til at give foreningsarbejdet gode kår i Horne.
ipejdernes støtteforeningiSvend Bruun

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DlN LOKALE AUTO PARTNER
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Man sidder her og slapper af efter endnu en revyaften i HlF, en god aften med masser af
mennesker i god stemning, der var kommet for at få en hyggelig og munter aften.

Oppe bag scenen vimser revyholdet nervøst rundt og kigger igen og igen ud i hallen for
at se, hvor mange der er kommet. Sådan er det hver gang der er revy, Klokken er 19.30
og vi kan konstatere at der er fyldt op omkring bordene.
lnde i øvelokalet hældes den sidsie slurk af den obligatoriske øl ned, og de sidste hiv af
cigaretten går samme vej imens vi bekræfter hinanden i, at det nok skal gå og at vi vil
give den en skalle,

Revyen gik i gang, og publikum var fantastisk, TAK for det'

jo
De ekstremt flossede nerver, som undertegnede forgæves forsøgte at skjule var der
slet ingen grund til, takket være Elin, Mette, Rikke 8., Kim og Frede - I gjorde det godt.
Det samme gælder for Mie og Rikke. I deres univers er alting bare sjov og ballade, sådan er de to - heldigvis. Tak til Jens Henning Gydesen, han går bare ind på scenen og
vrider et nummer af - sådan!
Efter et tilstrækkeligt og langvarigt pres, lykkedes det heldigvis at få Tage Hansen med
på revyholdet, for som han sagde, da vi endelig fik ham overtalt "Ja, det rykker jo lidt i en
gammel cirkushest, når den lugter savsmuld"'
Tage mener bestemt at han hørte pigerne hvine af fryd, da han strippede!! - kan det nu
også passe?
fåk tit fage for din uforbeholdne støtte til undertegnede, Hatten af for - og et klap på
skulderen til Jeppe for musikken - det fortjener han.
Det var så det, og hvor er det'skønt at være frivillig" efter sådan en aften,
lnstruktøren

%tr-##kr..
DEN "SIDSTE REVY" BLIVER IKKE DEN SIDSTE
ldrætsforeningen afuiklede den 16, november årets revy, En fast tradition gennem 43 år,
Foreningen havde ladet ane, at det kunne blive den sidste. Man mente at der manglede
gejst og inspiration.
Men gejst var der blandt de medvirkende og stor inspiration til at få mange emner hevet
frem. En blanding af sang og øjebliksbilleder, dygtigt fremført af såvel debutanter som de
garvede veteraner. Her levede Tage Hansen og Jens Henning Gydesen op til det helt
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store. Man behandlede sportsemner som kroket, cyklisme m.v., bryllupper, mandestrip,
rullesten samt meget andet. Der har tidligere været større sangpræstationer, men så var
der nok noget andet, der var helt på toppen i år. Kurt Burkarl stod for instruktionen, og
publikum kvitterede behørigt for de mange numre. Men et er sikkert. Med den gejst bliver
det ikke den sidste revy i Horne ldrætsforening.

I pausen blev der uddelt pokaler, Michael Burkarl fik overrakt årets ungdomspokal og
kroketspillerne blev kåret til årets navn og fik den store vandrepokal overrakt.
Henrik Jessen har ved en tidligere lejlighed fået overrakt pokalen som årets fodboldspil-

ler'

Erling

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2
December: Fredag den

6.

@

JULEFROKOST kl, 19

2003

Januar:

Fredag den

10. Klubaften - filmhygge

kl. 19-21

Alle møder afholdes iegne lokaler på Dejgårdvej 12

SPONSORER 4H 2OO2
Vognmand Flemming Christensen
Horne-Vittarp Maskinforretning

Sydvestjysk Andel, Horne
Cykelhandler Sv, Aa. Østerberg

Strømgårds El-service

Horne-hallens Cafeteria

Andelskassen, Horne

Dagli'Brugsen, Horne

Sdr. Malle Maskinstation

Oskars Autoværksted

@

Horne Tømmerforretning

Horne Murerne

Horne Autoværksted

Tonnesen

Saxofoni'en

Horne Kro

Mekaniker Anders Jensen

Lone Hviid

BG Bank, Tistrup

Tistrup Bounum Smede- og Maskinforretning

Nordea, Tistrup

Sydbank, Tistrup

Moesgård, Kvong

Jørns Malkemaskine Service, Ølgod

Sindberg, Ølgod

Lise Mogensen, Horne
Annette og Knud Ejnar Kristensen

Niels Jensen, Horne

1000takskal I ha'
Horne 4H

ry
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EÆW

HANDBOLD I HORNE

Håndbolden ruller i vante baner, men der er kun to chancer for at se de lokale hold på
hjemmebane før jul. Første gang er i Hodde-Tistrup Hallen den 8. december, hvor pigeog drengepuslinge, piger og drenge samt de fire seniorhold er på banen fra kl. 9.00 til
ved 17-tiden. Damejunior og dameynglinge spiller i det nye holdfællesskab Team Nord,
og alle fire hold slutter efteråret af med et stævne i Horne Hallen lørdag den 14. december.

Programmet for den 8. december i Hodde Tistrup Hallen er:
pigepuslinge: HTH - Bryndum
Kl.

09,00

drengepuslinge: HTH - Blaabjerg
pigepuslinge: HTH 2 - lF Centrum
piger: HTH - SIF/Ansager

kt.09.45
kt. 10,30
kt. 1'1.15

kt, 15,00

drenge: HTH - Blaabjerg
serie 2 herrer: HTH - Kvik Esbjerg
serie 3 damer: HTH - Team Helle
jyllandsserie damer: HTH - lF92

kt, 16,10

serie

kr. 12.00

kt,12.45
kt,'13,55

I

damer: HTH

-

Kvik Esbierg

Programmet for den 14. december i Horne Hallen er:
damejunior: Team Nord - Bryndum
kt, 14.00
damejunior: Team Nord - Gram/Tiset
kt. 15.00
dameynglinge elite: Team Nord - Tarm/Skjern
kt. 16.00
dameynglinge: Team Nord

kr. 17.10

-

Esbjerg HK
HåndboldudvalgeUBente

J

akobsen

BRUUN

sroFfc

DE 19 .

6æ2r6rntt

?5 æ

9t?

Mallevel

9 Horne 6800 Varde

Tll.Æar 75 26 04 86 Bil 23 45 16 93

BRUIISGAARD . IORVEGADE 13
æ7O øLGOO'tLF:75 24 48 æ
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UDENDøRSSÆSONEN ER SLUT

ø@w

Udendørssæsonen for spillerne i ungdomsrækkerne er nu slut, og vi kan se tilbage

på

en tilfredsstillende sæson, både hvad angår resultater og afuikling.

Slutresultaterne for de enkelte hold kan ses herunder. Hvad angår afuiklingen af sæsonen var der som altid noget der gik godt og noget, som ikke gik så godt. Disse ting blev
drøftet på ungdomsafdelingens årlige evalueringsmøde, som i år fandt sted den 22.
oktober i Horne-hallen, I mødet deltog 42 trænere, holdledere, forældrerepræsentanter
og udvalgsmedlemmer, Kampfordelerne var også repræsenteret.

Sæsonen for de enkelte hold blev gennemgået, og der blev uddelt ris/ros samt givet
forslag til forbedringer.

vi meget tilfredse med det store fremmøde og glade for den aktive deltagelse på mødet. Det var rart at få respons på de initiativer, der var taget i sæsoI ungdomsudvalget var

nens løb, og det var dejligt at se og mærke den interesse, der blev vist for næste sæson.

Vi takker alle jer trænere og holdledere for den tid og energi, I investerede i ungdomsafdelingen i år. En del af jer meldte jer under fanerne til næste sæson igen, og det er vi
ekstremt glade for. Næste sæson står nemlig allerede for døren og jo før, vi har alle
trænere på plads, des bedre kan vi planlægge sæsonen. De første holdtilmeldinger er
allerede foretaget her i november måned,

Ungdomsudvalget går nu i gang med at drøfte de forskellige forslag fra mødet og beslutte, hvad der kan gennemføres. Et forslag blev dog vedtaget og iværksat straks' Det gik
ud på at ryste kommende ynglinge- og juniorspillere sammen ved at arrangere novembertræning, og allerede ugen efter mødtes 26 kommende juniorer og ynglinge på stadion
i Horne for at forberede sig fosisk og mentalt til den kommende sæson, Det er positivt at
se, at både spillere og trænere er indstillet på at få det bedst mulige udgangspunkt for
næste sæson.
Vi glæder os til den kommende sæson, og vivil hermed gerne takke alle, der på den ene
eller anden måde bidrog til at de mere end 200 børn og unge i Horneffistrups ungdomsafdeling kunne nyde deres fritidsinteresse i indeværende sæson.

EINEItrEIEtSO

P. Strange-Hansen AIS

Slactionvej 16, Horne, 6800 Varde, tll. 75 26 0211,|ax. 75 26 03 96
Julegaverne kobcr vl selvlolgelig hos
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Sæsonen 2003

Til udendørssæsonen 2003 har Horne/Tistrup indtil videre ansøgt om/tilmeldt følgende
11-mandshold:

t
t

herreynglinge A.
herrejunior A

2 drenge B
1

lilleputdrenge Bl

1

lilleputdrenge 82

*Svaret

fra JBU på vores ansøgning om et ynglinge A-hold forventes ca. 1, december.

UDEIIDØRS FODBOLD SLUTRESULTATER
ll-mandshold
Henejunior 3. pulie
1.

7-mandshold

638

HorneÆistrup

2. Grindsted
3. Krogager

16 point

Henejunior C. oulje 55403
18 point
L Æslev
15 point
2. Vejen

15 point

7.

22

point

Drensemesterrække 2. pulje 657
23 point
1. fungkøbrng

2. Skjem
6,

HorneÆistrup

Oksbøl
2 Tarp
5.

HorneÆistrup

2.

3.

HorneÆistrup

l.

20 point

2.
3.

6

point

16 point

Lilleputdrenge 4. pulie 891
i. Bork
24 point
2. Varde
18 point
5.

6 Point

Tistrup/Horne

Jernved
Skovlund

21 point
18 point
13 point

Horne/Tistrup l0 point

JBS

2l

Tistrup/Horne

Blåbjerg

point

2

Miniputdrenee 3. oulie 30505
40 point
l. Skovlund
2. GHRVÅrreÆVI 38 point
7. HorneÆistrup

l.

Varde 3

18 point

2. Spangsbjerg

15 point

3.

Lilleputpieer B. pulje 56604
15 point
l.

I

16

point

2

Tistrup/Horne

2? pornt
25 point
19 point

15 point
15 point

tulikrodrenue 95. oulic 15106
24 pornt
1. Vejen
l9 point
2. Grindsted 2
17 point
4. Tistrup/Horne

Lilleoutdrenee C. oulie 55206
1. SigÆhorstrup 21 point
2. Starup/Tofterup l5 point

Mikrodrenee 95. pulie 45208
27 point
L Esb.lerg IF
27 point
2. Sønderris

Grindsted

2, TistrupÆIorne

3. Tistrup/Horne

4.

I
2

Tistrup/Horne

9 point

Minioutpieer AÆ. pulie 56706
36 point
1. Bramming I
29 point
2. Grindsted 2
7. Tistrup/Horne 5 point
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Miniputdrenge 2. pulje 30404
34 point
L TistrupÆorne
31 point
2. Outrup
3. Billund
26 point

Mikrodrense 94. pulie 45113

Drenge C. pulie 55305
23 point

Lilleputdrenee 2. oulie 796
21 pont
1. Grindsted 1
22 pont
2. Blåbjerg
3,

1.

point

4

Tistrup/Horne

Piger C. pulje 56404

22 potnt

Drenge 3- oulie 748

L

B

ø@w
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4.

Tistrup/Horne

2

15 point

Holm, Gitte Axelsen, Camilla Barslund,
Sørensen,
Sarah Nielsen og træner Mette Alrø Thøstesen.

Stine

Forrest: Kamilla Kartvedt Lene Vig Nielsen, Nanna Ladefoged Kristensen, Marie
Alrø Thøstesen, Anne Ravn Nielsen.
Camilla Barslund fik årets "Fidus Bamse".

TREDJEPLADS TIL HORNEffISTRUP PIGER

ø@w

Pigerne fra Horne/Tistrup har i år haft en forrygende fodboldsæson. I selve turneringen
vandt vi alle kampene undtagen 6n, som vi ikke snakker mere om, Vi kom derfor på
førstepladsen i puljen både før og efter sommerferien,
Alle første- og andenpladser i syvmands var kvalificeret til et finalestævne

i Næsbjerg

den 6, oktober.
Det var utroligt koldt, så det var lidt svært at holde varmen. lsær for vores publikum, som
også var med den søndag, De var et utroligt heppekor,
Vi nåede til semifinalen, hvor vi dog tabte 1-0 til Nordals, der senere vandt finalen.

Vores træner, Mette var meget stolt af os. Hun sagde at vi havde spillet fantastisk, Hun
stod og råbte og skreg på sidelinien, mens hun dansede sig til varmen, Da vi vendte
hjem, var vi alle meget stolte, fordi vi var kommet på en delt tredje plads,

Til sidst vil vi gerne sige tusind tak til Mette for en rigtig god sæson, Vi håber at du vil
træne igen til næste år, hvis der bliver spillere nok,
Lene, Nanna og Marie
Julegave.ne kober vl selvlolgelig hos
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FLOT MINIPUTSÆSON

Horne/Tistrups miniputter sluttede sæsonen søndag den 13. oktober med at deltage i et
finalestævne i henholdsvis Hejnsvig og Grimstrup'
placeDer har været tilmeldt 4 hold til turneringen i efteråret, og det er blevet til følgende
ringer:
Miniput blev en flot vinder af deres pulje, miniput 3 blev nr. 7, medens miniput C1 og C2
blev henholdsvis nr. 2 og nr. 6 iturneringen.

Disse resultater betød, at miniput 2 holdet og miniput C1 holdet skulle deltage i finale'
stævnet i region 4. Begge holdene blev desværre slået ud i den indledende pulje, hvor
kun vinderen gik videre. Miniput 2 holdet spillede to kampe uafgjort og tabte den sidste
med et enkelt må|, så det var en meget snært pulje, C1 holdet fik 3 små nederlag, så nu
kan miniputspillerne sætte støvlerne på hylden for i år, efter en lang sæson med mange

kampe'

Miniputtræner carsten Mortensen

STILLINGSOVERSIGT JBU FODBOLD

4
Serie 5
Serie

Veteraner
Dame senior

2OO2

point

1. plads

57

7. Plads
2. plads

29 point

8, plads

1

.J
f-i.

trw

40 point

point

Som det fremgår af stillingsoversigten sluttede serie 4 på 1. pladsen og skal dermed
spille i serie 3 til næste år. De vandt ret overbevisende deres pulje med 57 point. På 2.
pladsen kom Filskov med 44 point. Holdet vandt deres første kamp om det Jyske Mesterskab over Bramming. Næste modstander var Alslev, som de tabte 2-1 til.

Vivil gerne ønske serie 4 TILLYKKE med oprykningen til serie 3 og ønsker dem held og
lykke med de nye udfordringer i sæson 2003'

Veteranernes 2. plads gav også dem muligheden for at spille om det Jyske Mesterskab'
De mødte Ribe i deres første kamp - det blev desværre også deres sidste, da de tabte
kampen.
Tak for en god sæson
på banerne som

-

tak til alle som har støttet og bakket op om opgaverne såvel inde

udenfor'

Fodbordudvarget
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Oprykning til serie 3 og kredsmesters
er netop sikret med en 4-l sejr over
Outrup.
Bagerst fv.: Holdleder Niels Tradsborg, Chr. Bækby Nielsen, Henrik Jessen, Michael Svane Sørensen, Kurt Poulsen, Jonas Nielsen, Mikael Uldahl Andersen, træner Jørgen Pedersen.

Fonest fu.: Rasmus Nielsen, Mogens Jensen, Martin Hansen, Ulrik Henriksen,
Kenneth Ditlevsen og Michael Burkarl.

FRA SERIE 4 TIL SERIE 3 - ET FORRYGENDE AR

ES

Kammeratskab, godt humør, en stor portion vestjysk lune samt masser af mandehørm,
Gcdt flow spiller, træner og holdleder imellem, Masser af fester samt at man føler sig
godt tilpas i sin klub.
Når disse rammer er lagt og et hold skruet sammen af unge og lidt ældre spillere
og lidt støne rutine
Årets gang

-

-

rutine

kommer resultaterne stille og roligt,

- ja, hvor skal man starte?

Træningen starter første weekend i februar, hvilket for nogle er vildt tidligt, græsset er jo
ikke grønt endnu, men suppen er til gengæld varm.
Vi spillede 9 træningskampe inkl. region 4 cup, hvor de 7 af holdene spiller i serie 3, så
der var lagt op til meget modstand, men det gik stille og rolig kamp for kamp med sejr i
dem alle,

Fortsættes .......

Juleqaverne kober vi selvloloelic hos
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Turneringen startede den 6, april på udebane mod Ølgod, som var nedrykker fra sidste
år, Med et talstærkt publikum fra andre klubber samt sidste års topscorer Kurt Poulsen
på skadeslisten, var der lagt op til en svær kamp. Det blev en god og velspillet kamp,
hvor fight og vilje var til stede, Vi vandt 3-1 og dagens spiller med 11 stemmer blev Rasmus.

Weekend efter weekend går stille og roligt med ån kamp ad gangen. 2-1 over Uhre, 3-'l
over Nr, Nebel/Bork, 4-0 over Filskov, hvor Rasmus bl.a' lavede 3 måI.
'l-0 over Karstofte som lå i
Kurt er klar igen. 6-1 over Lunde - Chr. Bækby laver hattrick.
den nederste del af tabellen, men trods det kunne give os den sværeste sejr til nu - Ulrik
Henriksen, dagens mand med den ene flotte redning efter den anden, fik 11 stemmer
som dagens spiller, Chr. Bækby sagde efter kampen: "Utroligt, vi har jo ikke tabt endnu",
3-1 over Skovlund, som var et meget yngre hold end ellers hørt, vel en gennemsnitsalder
på under de 30 år, Som suverænt bundhold var de gode mod os - o.k. ses tit, når top og
bund tørner sammen, 4-1 mod Outrup.
1-1 mod Tistrup. Lokalbraget gik som frygtet, Vi fik ikke tingene til at køre - vi gjorde det
sværere end nødvendigt for os selv og måske var vi lidt heldige i de sidste minutter, de
blev vist snydt for et straffe. Det blev sportsuge, hvor vi igen skulle møde Tistrup i pokalkampen. Der viste vi høj moral og vilje og viste, at det var en fejl sidst og vandt hele 6-0,
Der var arbejdsro igen,

Med

3 kampe tilbage i foråret, hvoraf den ene var første kamp i efterårsturneringen,

sagde Svend Hjørngaard, at nu måtte vi ikke snuble til sidst inden ferien, for så gik det
sjove væk, Det viste sig så pludseligt at vi skulle spille 3 kampe inden for 5 dage, for der
var sket en fejl ved flytningen af kampen mod Skjern fra torsdag til tirsdag. Så vil spillede
altså torsdag mod Skjern og vandt 5-2, fredag mod Grindsted, hvor vi vandt B-1 og så
var det også at Kurt sagde: 'Skal vi ikke også spille i morgen, for det går jo så godt?",
Tirsdag skulle vi så møde Ølgod igen, men der var vi py ha trætte, alle havde dårlige ben
- vi tabte 3-1. Det var selvfølgelig ærgerligt at gå på sommerferie med et nederiag (den
første kamp i efterårsturneringen), men en velfortjent ferie venter - vi ligger på førstepladsen 9 point foran nr. 2,
Efteråret startede med en kamp mod Uhre, hvor vi spillede uafgjort 2'2,5-3 over Nr.
Nebel/Bork og 4-0 over Filskov, Bork og Filskov havde ellers fået en god start i efteråret,
hvor de ikke havde tabtfør de mødte os, 6-0 over Lunde.
Kampen mod Karstofte viste sig at blive en rigtig svær kamp. Det er et hold, som aldrig
giver op. De sad på en stor del af kampen, så vi var tilfredse med 1-1'
Målfest i Skovlund '10-2. Skovlund kom ellers pludselig på2-4, som også var halvlegsresultatet, Så skulle der strammes op i tøjlerne i anden halvleg, hvor Svend lagde ud med
et flof langskud til 5-2, Der gik gassen af ballonen hos Skovlund,

30

Julegaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER

En sejr over Outrup kunne trods 4 kampe tilbage sikre oprykningen. Champagnepropperne sprang - vi vandt 4-1.
I kampen mod Tistrup havde vi noget, vi gerne ville have rettet op på fra kampen i foråret, Spilleglæden, viljen og gejsten var helt i top, Kampen blev spillet i et rimeligt højt
tempo, så efter 5 minutters spil førte vi 2-0. Tistrup kom på 2-2, men så var deres kræfter
brugt op. Vi vandt 6-3,
Kampen mod Skjern startede vi i et forrygende tempo og vivar foran 4-0 efter 25 minutters spil, Derefter gik vi i stå, men vandt 6-1.
Den sidste kamp mod Grindsted var fastlagt til søndag (morgen for nogen?) kl. 11. Vi
startede med morgenkaffe hos træner Jørgen, så der var lagt op til en rigtig hyggedag,
Selve kampen blev noget rod. Mange havde det skidt efter nattens strabadser. Vandt 5-2
trods alt,

Man kan vist godt sige et forrygende fodboldår fra gutternes side, for med 18 sejre, 3
uafgjorte og 1 nederlag var vi klar til kredskampene, hvor vi skulle lægge ud mod Bramming. En utrolig svær modstander. De havde kun mistet 2 point i hele sæsonen og med
en tidligere landsholdsspiller på holdet, var der nok ikke mange, der havde satset på os.
Oplægget fra træner Jørgen var hård og kontant, der skulle gås til vaflerne. Så spillerne
spillede og fightede som aldrig før. De gav sig 1 10% over hele linjen. Der blev spillet med
oprejst pande trods et møgvejr, Vi lagde rigtig godt ud, havde hele spillet, men så fik de
pludseligt et må|. Vi ville noget andet og fik udlignet inden halvlegen. Efter pausen gik vi

ind og arbejdede helt vildt igen, men som i første halvleg kom Bramming foran på et
kluddermål, hvor der ikke blev sparket væk. Heldigvis fik vi scoret inden for samme minut
til 2-2, som blev det ordinære resultat. Forlænget spilletid 2 x 15 min. endte 0-0. Holdet
havde spillet en kanonkamp, men der skulle findes 5 mand til straffespark og vi lagde ud
med at brænde. Da Ulrik redder ån og de skyder ved siden af er sejren i hus med 6-4
en ubeskrivelig følelse. Spillerne kan ikke roses nok for sådan en god og velspillet kamp.

-

De var forståeligt nok meget trætte efter kampen.

Vi trak så Alslev i den næste kamp, men der fik vi ikke spillet til at køre
muskler fra sidste weekend?

-

-

lidt ømme

vi spillede ikke med omtanke. Vi tabte 1-2,

Så var det slut på et rigtigt godt år. Årets spiller blev Henrik Jessen og årets fighter blev

Svend Hjørngaard.

- tusind tak til det kofaste publikum. Uden jeres
guld
var
vi
ikke
I
er
værd. Til kredskampene varmede det utroopbakning
nået så langt.
ligt meget at så mange trodsede vejret og bakkede os op,
Til sidst vil hele holdet gerne sige tusind

Vi ses til næste år.

Hener serie 3/Niels Tradsborg
PS Tak til Horne Kro for alle vinder-øllene.
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HORNEFIRMAER MED t EN RÆKKE STøRRE BYGGEARBEJDER
Firmaerne Hornemurerne, Tom Schroter, Olesen og Jensen (Tonnesen), Elvig Schroter,
Sig, Thorvaldsens WS, Bramming og Roust Spær har sammen i firmaet Broland en
række større byggeopgaver rundt i Danmark.

Svend Erik Pedersen fra Hornemurerne fortæller, at firmaet i vinter er i gang med opførelse af 68 huse ved Badelandet Lalandia på Lolland samt 98 huse på Bro Strand ved
Middelfart, Husene opføres for ejendomshandler Thorkild Kristensen, Aalborg'
Husene er træhuse lig husene ved kroen i Blåvand, Når soklen er støbt kan et træhus fra
Roust Spær rejses på en dag, så resten af arbejdet er indearbejde,
Firmaet beskæftiger ca, 60 mand, heraf halvdelen fra lokal området, som kører til Lolland
søndag aften og kommer hjem igen torsdag. På Lolland bor de i pavilloner, ligesom firmaet har oprettet kontor ved byggepladsen,

Svend Erik Pedersen fortæller, at arbejdet er godt vinterarbejde samt at husene skal
være færdige til påske, og så henter firmaet jo gode skattekroner hjem til kommunen,
Ved Lalandia har Thorkild Kristensen jord til yderligere 300 huse. Badelandet Lalandia
ejes af firmaet Reka v/Jesper Kristensen,
Red./Kurt

Varde,

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika
Conny Leerbeck
7526 0636

Tistrup OPTIK

TISTRUP WS

Og

BLIK

v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus llansen
Tlf. 7 5299 093 t7 5299098
Biltlf . 2022 49 40 DO62 49 40

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseopti ker
Storeg ade 23, 6862 TistruP

Tf.75291287
- indhent uforbindende tilbutl
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KIRKETIDER
Søndag

01.12.2002

kt. 10.30

Søndag

08.12.2002

kr,09.00

Søndag

15.12,2002

kt, 10.30

Søndag

22.12,2002

kt,09.00

Tirsdag

24.12.2002
25.12.2002

kt, 14.00

Juleaften

kt, 10.30

1.

kr.09.00

2. juledag

0nsdag
Torsdag

26.12.2002

Søndag

tS. tl.tuuz

lngen

0nsdag

0'1.01.2003

kt. 10.30

juledag

Nytårsdag

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

flf, 7526-4055

Horne Kirke

flf. 7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

ilf.7526-0031

ilf.7526-0042

HVOR ER GUD?
En stadig uro præger disse år,

hvor krig og tenor spreder bange kår,
men spørger du: Hvor er den gode Gud?

Så naglet til et kors af {endehånd,
forrådt og ensom opgav Krist sin ånd,

er svaret her: I kærlighed som bud.

Han opstod dog som dødens overmand,
og rygtet derom gik fra land til land.

Han er i sønnen, som blev sendt

Som talsmand har vi nu Gud Helligånd,

tiljord,

At blive folkets frelser var hans kald.

der knytter jord til Himmerig med bånd,
som ikke snærer, men gør glad og fri.
Der ligger både håb og trøst deri.

At læge ondt med godt var sønnens mål,

Guds ord og ånd blev lys i Jesus Krist.

men jøder ville trodse Rom med stål

At slangens hoved nu er knust, er vist,
og derfor kan vi holde julefest
og synge lovsang for den høje gæst.

da Herren så, at nøden her var stor.
Et lille barn blev født i ussel stald.

og råbte: Korstfæst ham, som spotter Gud
og ringeagter Herrens sabbatsbud,

Viggo Sørensen,2002
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AKTIVITETSKALENDER
nov,

dec.

lan.
febr.
marts

april
sept.

Dl pl\

PL

t(\

29.11.2002 Julearrangement i Regnbuen
03.12.2002 Julekoncert og adventshygge m'

Mats Rudklint

20j22002

Juletræsfest i Horne Hallen

22.12.2002
28.01.2003
01.02.2003
06,02,2003
02.03.2003
18,03,2003
22.03.2003
20.04,2003
26.04.2003
20.09,2003

Juleoptog
Generalforsamling i Horne Sogneforening
Højskoledag
Eftermiddagsmødeipræstegården
Kirkekoncert m, Lemvig Kammerkor
Familie og Fritid. Afslutning og udstilling

Lokalopvisning - gymnastik
Horne ldrætsforening' Jubilæumsreception
Horneldrætsforening.Jubilæumsfest
Horne Skole, Jubilæumsfest

{tir{i

Udgave

Stof senest

Bladet udkommer

Nr,255
Nr.256
Nr.257
Nr,258
Nr,259
Nr,260

Lørdag den 1. februar
Lørdag den 1, marts
Lørdag den 12, april
Lørdag den 17, maj
Lørdag den 9. august
Lørdag den 6, september
Lørdag 15. november

14.-15. februar

Nr,261

14.-15, marts
25,-26. april
30,-31, maj
22.-23. august
19.-20, september
28.-29. november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, llf .7522-0367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl, Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, llf .7526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf' 7522-3838
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v/aut. ws-inst.
'MEDE

SVEND HERMANSEN

RENAIITT Ø@odvej14l lf. 7s 26 ol s5

-.ffifr-

ffiå?flooo

åli I3t33333

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, florne

Tlf. 75260163 - biltlf. 2122680u20330163

effi

tl

IIOR.NT
JOHil SOSG HAIISEN
IIORNE . 6800 YARoE - ILF:75

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205
Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

26 00 93

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udf6res.

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

Horne Gykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæncklippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye plæneklippere på lager.
Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
cller efter aftale.
Svend Aage østerborg
Kirkebakken 5, Horne
111.75260102

Mekaniker

Anders l( Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
STøT VORE ANNONCøBER. DE STøTTER OS
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