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HøSTFESTEN 2OO3
I HORNE HALLEN
Lørdag den 27. september 2003 kl. 19.00

-

01.30

Madkurv + drikkevarer må gerne medbringes. Drikkevarer kan også købes i hallen,
Der er mulighed for bordreservation i hallen, telefon 75260352.
For interesserede kan der bestilles mad på
Horne Kro, t\i.7526 0019 eller
Hallens cafeteria, tlf, 7526 0352
Musikken er i år:

Den Økologiske Trio

-

Jyderne

Overskriften hentyder til rene musikalske varer, hvor det gode uforfalskede håndværk er
sat i højsædet, med gode sunds naturlige krydderier uden tilsætningsstoffer af nogen art.
Orkestrets repertoire strækker sig fra 50'er rock til pop, pop-rock, pigtråd, swingsambo,
salsa, country, dansktop og evergreens - så man kan roligt sige at orkestret har et bredt
repertoire.
Kom med godt humør, det er i Horne det sker

-

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til,
Horne Sogneforening

.

DAI\-EL A/S

a

EL-INSTALLATIONER
INDUSTRI & LAI{DBRUG

AUT. EL-INSTALLATøR

a

PLC & PC STYRINGER

a

vIDEoovERvÅcNnc

a

SALG & REP EL-MOTORE
SALG & REP PUMPE& BL/[,SE& GEAR
SALG & nrp nÅnnn HvIDEvARE

TONNESEN HORNE

Døgnvagt

a

75 26 01 66

a

Ring til

Råt;fåi3å

.

.

Gunnar Ditlevsen
Niels Jørn Hansen
Gert Nygaard Madsen

.

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

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

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk

Bilflf. 2368 8950

Ttt.7s26-0430

-

Ttf . 7 526 0467

Strømgårds
EL - Service
Vi lilbydct alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagl pe tt. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072
[,jner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

,

.
.
.
.

2368 8955
7 526 0520

Horne

j-iÅå
J{åy
.
.

-

Tø

rnre rf o rzetnin g
Stadionvej 3, Horne
Ttf.75260214

AoLIqBYqqEBI
INDUSTBIAYQqES,

LlNDnrvessyeezru
FBITIDSHVSE

rrLslurrEr

////t (^9
/////
///// O DNIljG
////G,ARAljilI/////
//xt

SEPABABTIoNSABAEJDE
?EøJEKTEBINQ AF BYqCEBI

Tomrerm,:

Ing.:

Knud Lund Hønsen, 752602 14
Morten Henneberg,75260316

Ndr. Bounumvej

11

6870 Ølgod

Tr. 75 24 12 33
Fax 75 24 10 83
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HORNE STøTTEFORENING
Horne Støtteforening aftrolder ordinær generalforsamling

tirsdag den 28. oktober 2003 kl. 19.30
i Hornehallens mødelokale
Dagsorden if'

vedtægterne'
Horne Støtteforening/r-eif sønderskov

HoRN E GYM NASTI KFOREN ING -

G EN

ERALFo RSAM LINGe?d{:

s

Der aholdes generalforsamling

tirsdag den 18. november 2003 kl. 19.30 i hallens mødelokale
Dagsorden if. vedtægterne,
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt
hænde senest

i

l'dagefør'

HGF/Lene Jensen

HORNE IDRÆTSFORENING

-

GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening aft older generalforsamling

tirsdag den 25. november 2003 kl. 19.00 i Hornehallens mødelokale
Dagsorden if, vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 13, november
2003.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op
foreningen.

-

for at vise interesse om

Horne ldrætsforening/Dora Harck

EtrEItrEIGIIIIO

P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02'l'1, fax. 75 26 03 96

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER

OS

3

9å er vi
-A

ior

ac>dl iaana meå vorøs butiik AL

Nnne lriariå oq L

for Lat:"el

i Hobbv

I den anleånina vil vi aerne øe Jer Nil recepLiaÅ
gtadionvejl,åorne"
, ' :

Freda7

i far.rCiAinQleiÅ
i.;;*iffi;*i.ir,:,.-*

d.lSlS 2OO3 fra

kt.16.oa

Vi vil Være

vixrtzr

med viÅ og lidL 4odL
Lil 4anenl

\,i ø.ælgqr hab-by m?terialer,færÅi4liineN'haVby:'bru6økiÅet,,liyo & øervietLer,
indbyd eløer & b ordka rt,.
Hviø man har lyaf, må man rneqel øeme komme oq lave hobby ved oøi
åbnin7øtiåen 6orn er:; On --Fr;i+-t1
Lørdagz 1O-14
Anden åbnir'aeLiA 06' aftenkurøer

efter aftale.

Ttl.75 26 Oå35 eilår'/5 26 Ob 60

ffi&ffi

HORNELUND
Næste sangaften er den 24. september kl. 19.30
lngen sangaften i oktober måned.
Brugerrådet

IDRÆT OM DAGEN
Vi begynder en ny sæson

onsdag den 24. september kl.9-11 i Hornehallen
Vi vil gerne være mange, så kom og Vær med. Der er ingen aldersgrænse, hverken op
eller ned. Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser,
Tilbuddene er mange og man kan frit vælge mellem badminton, billard, shorttennis, bordtennis eller gymnastik,
Til orientering for nye deltagere er gymnastikken kl, 9-9.45.
Prisen er 15 kr, pr. gang - kaffen koster 10 kr,
Vel mødURegnar, lngrid, Christian

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

HS

INDENDøRSFODBOLD

Træning til indendørsfodbold finder sted om fredagen og starter i uge 42.
Tilmeldingsblanketter er sendt ud via skolen,
Evt. henvendelse til Søren Jensen, [\t,75260472

trÆw

TIDTAGER SøGES

Fast tidtager til Jyllandsserien og Serie 1 søges til kampene i Horne Hallen.

Ved interesse kontaktes ån fra håndboldudalget.
Malene Madsen, tlf. 7694 0901
Bente Jakobsen, tlf. 7526 0456

Malene Pedersen, tlf . 7 526

07

82

AnniThomsen, tlf. 7526 0340
Anni Thomsen

FAMILIE & FRITID, AFTENSKOLEN
0bsl
Der er stadig ledige pladser på nogle af aftenskoleholdene,
Henvendelse på tlf, 7526 0385.
Dagmar Kristiansen

NY CONTAINERORDNING
Som de fleste sikkert har bemærket styres containerordningen nu lokalt
Horne Sogneforening.
Nye åbningstider pr. 1. september 2003:
Hver

tirsdag
1.|ørdag imåneden

-

varetages af

kl' 16.00 - 17'30
kl' 10.00 -12.00

Containerordningen er kun for private borgere. Haveaffald, ren jord og murbrokker kan
afleveres på pladsen hver dag, Alle er velkomne til at affiente jord og brokker.
Horne Sooneforeni

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER

OS
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FAM|L|E & FRlTlD,

HORNE

A
-fr
myt:

Juledemonstration vffina Rossen

Tirsdag den 18. november kl. 19.00 iskolekøkkenet, Horne Skole
Spring afiensmaden over denne aften, pak en taske med kop, bestik og tallerkener og
tag nabokonen under armen og få en hyggelig aften.
Der vil under kaffen blive spillet bankospil (tag evt. brikker med)
for at vinde lidt godt tiljulemåneden.

-

så der bliver mulighed

50 kr.
GRATIS

lkke medlemmer:
Medlemmer:
Alle er velkomne

Familie & Fritid/Mona Clausen

JULEMARKED

&fr,

Julemarked i Hallen den22. november 2003 kl. 10.00

-

17.00

lgen i år samles vi kreative m/k'ere i Horne Hallen med en masse spændende jule-ideer.

Velmødt.
Lotte og Anne Marie
Skattemæssig rådgivning

'

Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/Inge B. Chrisrensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvel 9, Horne,6800 Vrrde . Telefon 75 26 02 47

GAFETERI
&rW;'?"H'"Park
V R+#
w
Mødelokaler op

til

6
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ca. 100 pers.

v/Lisbeft Stig. Øgodvel

33. Horne.

6800 Vorde

HORNE HAVEKREDS

Å
A
r,r'it:

Juledemonstration i gymnastiksalen i Horne Skole

lørdag den22.november kl. 14
Jytte Skov Pedersen fra Blomst og Gave i Ølgod viser sit bud på, hvorledes årets ophæng og dekorationer til advent og jul skal laves,
Vi stiller stole op, så alle får god mulighed for at følge med på nærmeste hold.

Entre inkl. kaffe og julebag.
35 kr.

Medlemmer
lkke

medlemmer:

Børn:

45 kr.

halv

pris
Horne Havekreds/Leo

PROGRAilT 2()(l3 FOR HORNE HAVEKREDS
27. september kl. 10.00

Plantebyttedag og plantemarked i Tambours have - gratis adgang til haven denne dag,
også hvis du bare vil kigge. Madkurven kan medbringes, kafie, øl og vand kan købes,
19. november kl. 19.30

Blomstershow med Rasmina von Unika og en hjælper i Aulaen i Tistrup skole. Der er
lagt op til en stor oplevelsesaften, som du ikke må gå glip af - tag naboen med og kør
sammen - medbring selv kaffe og evt, kage.
Entre: Se annoncering i Ølgod ugeavis og Horne-posten.
Arrangeret af havekredsene i Horne, Tistrup og Ølgod iforening.
22. november kl. 14.00
Juledemonstration i gymnastiksalen i Horne skole - Jytte Skov-Pedersen fra Blomst og
Gave i Ølgod, viser sit bud på, hvorledes årets ophæng og dekorationer til advent og jul
skal laves.
Entre inkl. kaffe og julebag: Medlemmer 35 kr., ikke medlemmer 45 kr, - Børn halv pris,

SKJERN

TARM
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER

øLGOD

OS
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
En mandag i august var skolebestyrelsen til skolerigsdag i Arnbjerg, Emnet var RUMMELIGHED I FOLKESKOLEN, Der var oplæg ved cand.psych. Kim Foss Hansen. Han
stillede spørgsmålene: Er folkeskolen rummelig,nok?, hvem kan ikke rummes?, hvorfor
bliver der tilsyneladende flere af 'dem'?, hvad kan politikerne og skolerne gøre?
Dernæst var der gruppedrøftelser på tværs, og der blev lavet små referater ud fra grupperne. Disse blev så videregivet til en tovholder, som udarbejder et samlet referat, og
hermed er der fremkommet et begynderredskab til at komme i gang med rummelighed i
folkeskolen for Varde Kommune,
Forberedelserne tilskolens 100 års jubilæum kører på højtryk og der er ca.600 deltagere til jubilæumsfesten.

Skolen har sagt farvel til Kirsten og i den nærmeste fremtid skal vi have ansat en ny
lærer. Stillingsopslaget har lige været iVarde Ugeavis, så viventer spændt,
På skolebestyrelsens vegne/Henning Lindenberg og Eva Vig Jessen

HORNE PENSIONISTFOREN INGS AKTIVITETER:

Edith Mosgård, Alslev. Sang, musik, oplæsning.

Arne Brun Nielsen, Bramming. Her er mit Liv.
Dorthe Lundgård, Strellev, synger, spiller og fortæller.
Erik Erbs, Alslev, fortæller om lndien. (Fælles med Sig)
Pasgårds Tøjservice.
Kaj Knudsen, Skovlund. Lindbjergpige Birgitte Valne.
Morten Hahn Pedersen, Esbjerg Fiskerimuseum, fortæller over emnet: "Livet
som sømandskone".
Nanna Pedersen, Billum. Et sjovt liv.

Anne Lise Søndergård, Skjern, vil underholde.
Anne Bringgaard, Varde, fortæller om en rejse.
Yderligere oplysninger og
programmet vil blive bekendtgjort u
sammenpå
komsterne, der foregår
HORNELUND.beT serveres kaffe til medbragt brød.
Kørsel til møderne arrangeres ved henvendelse til Laurids - Tl'f 7sz6 0s22. pris 10 kr, som
betales til chaufføren. Formand i pensionistforeningen Johanne Hansen, Hornelund 24, Horne, - tlf. 7526 0333.

8
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NYT FRA MYRETUEN
Myretuen er nu blevet færdigrenoveret. Personalet, børn og forældre er meget godt
tilfredse med resultatet. Vi vil gerne sige alle håndværkere tak for et godt samarbejde,

Vi har dørene åben den 19, og 20, september 2003 i forbindelse med skolens jubilæum.
Vi håber, der er mange, der benytter lejligheden til at se vores nyrenoverede hus.

Vi er fortsat en åbenplansinstitution, men har en afdeling på skolen. Børnene skiftes
klassevis til at gøre brug af indskolingslokalet.

Vi har altid haft et godt samarbejde med lærerne, men vi kan godt mærke, at vi kommer
til at kende hinanden på en anden måde nu, og gør derfor mere brug af hinandens kunden og samarbejdet bliver derfor tættere og mere givtig,
Personalet i Myretuen
Planlagte aktiviteter i MYretuen:
Overnatning for 3. kl,
14. november 2003:
Skovtur for alle
25, november 2003:
4. december 2003:
19. december 2003:

Bedsteforældredag
Luciaoptog i hallen

Der er også planlagt luciaoptog på Omsorgscentret i december, og vi inviterer beboere
og brugere af Omsorgscentret til fastelavnsfest i februar, De endelige datoer kommer
senere.
Overnatning for alle i Myretuen den 29. april 2004,
Grillfesten + forældremødet bliver i 2004 den 25, august
Myretuen S.F.O,

4H ARSPROGRAM 2OO3
OKTOBER

3.

Ånsuøoe IHALLEN, kl. 19 med banko

NOVEMBER

7.

UNG NAT fra fredag kl. 20 til lørdag kl. 8 - HUSK TILMELDING

DECEMBER

5. JULEFROKOST, l(I. 19 - HUSK TILMELDING
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

,s.

GAV 26.300 KR. TIL TORVEDAGSUDVALGET

$S*J
.,,cA

På torvedagen fik torvedagsudvalget overraK et rekordstort beløb på 26.300 kr.
fra Niels Øllgaard Madsen. Et flot beløb som er fremkommet ved salg af brugte
effekter, cykler, hvidevarer m.m., som folk har afleveret til Niels Øllgaard. Alt bliver
inden salget efterset og repareret, noget som Niels bruger mange timer på. Til
gengæld har han aldrig haft en reklamation. Niels sælger gennem Den blå Avis,

Gulog Gratis samt Genbrugsavisen.
Med i beløbet er 2.800 kr., fremkommet ved salg fra Niels Urup Madsens dødsbo.
Effekter herfra er bl.a. solgt til Skagen, Rødding og Odenie.
Med det flotte beløb skulle rundstykkerne til næste års torvedag være sikrett - 0g
Niels er godt i gang med salget til næste års torvedag. Han har allerede solgt for
2.000 kr.

BAGEKONKURRENCE VED TORVEDAGEN
Familie & Samfund havde i forbindelse med Torvedagen den 16. august en bagekonkurrence.

Den havde følgende deltagere: Ulla Lindvig, Svend Andersen, Lone Hviid, Kis Hansen
og Magny Jepsen,

De stillede alle med nogle fine kager, så det var svært for dommerne Kirsten og Poul
Plauborg, men efter svære overvejelser fandt de frem til følgende resultat:
1, Lone Hviid

2, Magny Jepsen
2. Kis Hansen
som alle fik præmier. Kagerne blev herefter solgt på

Tistrup

OPfm

auktion.

Familie & Samtund

TISTRUP VVS og BLIK
v/ aut. WS-inst og kloakmester Claus llansen
Ttt.75299093t7s299m8

Biltlf . 2022 49 40 DO62
C. B. Lange
Opti ker & konta ktlinseopti ker
Storegade 23, 6862 Tishup
Ttf. 75

291287

'
.
.
'

Naturgas
Solvarrne

Ventilation
Kloak

.
.
'
'

49

40

Blikkenslagerarbejde
Vand
Varme

Smitft

- indhent uforbindende tilbud
10
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Mffiffi.

WffiW
Mffip
.

PLATTE ELLER ANRETNING
Sild, karrysalat, æ9, tomat
Vandbakkelse rned hønsesalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron

Lun leverpostej med bacon og champignoner
Lune ftikadeller med kartoffelsalat
Ost og kiks
Med rugbrød og smør
95 kr. pr. kuvert
Ita!atlatalllltlllllllllrllttllttlllltttratttratltatrtt

Torskefad pyntet med rejer og æg
Husarsteg, grønsager, kartofler og flødesauce
Citronfromage
2

retter

3

retter 120kr.

95 kr,

Horne Kro/Kirsten og Kurt Hansen

12
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fr a Horneh allens C afeteri a
Maineret

sild

mlkarrysalat, æg og tomat

Varm fiskefilet
Appelsinmarineret nakkefilet m/ris og bådkartofler

Frugtsalat
Pris 100 kr.

Bestilling på t4f.7526 0352

øSTER HERREDS SENIORKLUB

- PROGRAM

2{)(l3

Tirsdag den 21. oktober kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus
Fhv, efterskoleforstander Age Jensen, Nr, Nebel, fortæller og viser lysbilleder fra Norge.

November
Afslutningsfest med spisning og dans.
Angående tilmelding

-

se Ølgod Ugeblad. Alle er velkomne,

lngrid Jacobsen tlf, 7529 9162, Aaqe Schluter ili.7529 9236, Erik Andersen 11t.7524
6855, Svend Hansen tlf. 7526 0185, Age Jensen tlf. 7526 0320

FI.AGNING

JJ

r.L.

Ved byens indfaldweje er der sat flagstænger op. Stængerne vil stå i perioden 1, april til
1. november.
Alle foreninger og andre som har et arrangement, hvor flagene ønskes hejst, sørger selv
for opsætning og nedtagning af flag, Flagene kan aftentes ved Kjeld Pedersen, Stundsig

-

flf. 7526 0358

Stænger, flag og vimpler er skænket af Torvedagsudvalget.
Horne Sogneforening

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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STORT BANKOSPIL

-

OGSA FOR

N

DIG

slNi/

"{6

Torsdag den 30. oktober er der igen et rigtigt STORT bankospil I Horne Hallen.
Derfor denne opfordring.

Horne Støtteforening afirolder ca. 52 bankospil om året

i Horne Hallen, hvor

man er

velkommen.
MEN en gang om året gør vi noget ekstra ud af det og det gør vi for din skyld, Så kan vi i
fællesskab give hinanden en rigtig god og fornøjelig aften. Det kunne være sjovt hvis alle
i Horne kunne komme denne aften.
Det er ikke noget vi forlanger

-

men bare noget vi ønsker os, som vi synger i en af vore

slagsange.

Vi slår dørene op tidlig torsdag den 30. oktober for at kunne byde jer alle sammen rigtig
velkommen'

TAK'

Horne støtteforening

$åstailsoffibhankol
Årets bonko
Torsdog den 30. okt. kl. 19.30
i Horne hollen
18 omgange af:

1

rk. 300,-

2 rk. 700,3 rk. {.000,-

chance indenfor 12 nr. + 50,chance indenfor 35 nr. + 100,chance indenfor45 nr. + 1.000,-

Denne aflen: Ved banko på lykkenr. rafles med 2 terninger med
chance for ekstra 1.2OO,-

Programmer - hvorpå der udtrækkes 1 brugskurv denne aften og
resten af året, uddeles denne aften til alle fremmødte.

Tag konen, manden, svigermor og naboen ved armen
og mød op - vi glæder os til at se Jer.

Vi støfter Horne

14

- sføt os.
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Program for resten af året:
Mortensaftensbanko tors. d. 6. nov. kl. 19.30
1 rk. 2 ænder + rødvin, . 2 rk. 300,-.3 rk. 600,Andebanko tors. d. 13. nov. kl. 19.30
1 rk. 2

.

3

rk. 600,-

.

3

rk. 600,-

.

3

rk. 600,-

ænder.2 rk. 300,-

Andebanko tors. d. 20. nov. kl. 19.30
1 rk. 2

ænder.2 rk. 300,-

Julebanko tors. d. 27. nov. kl. 19.30
1 rk. 2

ænder.2 rk. 300,-

Julebanko tors. d. 4. dec. kl. 19.30
1 rk.

100,-.2rk.kødpakke

.

e

3 rk. 600,-

Julebanko tors. d. 11. dec. kl. 19.30

1 rk. 100,-.2 rk. 300,- . 3 rk. 600,Denne aften serverer vi gratis kaffe.

Julebanko tors. d. 18. dec. kl. 19.30
1 rk. hamburgerryg-.2 rk. 300,-

.

3 rk. 600,-

Jule/nytårsbanko tors. d. 25. dec. kl. 19.30

""*ingenbanko*""
Hver aften udlodning på opvarmningsrunde, medlemskort,
pausebanko, bingo, superbanko.
Kortpris

6,- Medlemskort

1 år 12,-

Vi er ca. 35 frivillige hjælpere, der glæder os til at se dig.
Horne Bankoudvalg

BRUUN

sroefc^oE19.

6æ2r9ru ?it9np

JOHN LARSEI{ FRITIDSBYG APS
Mallevei
Horne 6800 Varde

9
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PRIMO DANMARK ÆS
Jernbanegade 11
6862 Tistrup

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
e-mail: primo@primo.dk
www.primo.dk

DqslL

o

Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:
man.-tors. og

tirs og

ons.

fre.

lørdagogsøndag

g.00_1g.00
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Ved mit vindue" byder denne gang på

NH
NN

en

nyskabelse. I dette 100-års jubilæumsår for Horne
skole og Horne ldrætsforening er det lykkedes at

overtale nogle elever

i

skolens

7.

klasse

til

at

fortælle lidt om, hvad der rører sig inde i hovedet på
ån, når man som trettenårig, nybagt teenager skuer
ud i den lokale eller store verden eller ind i sig selv,
Det er der kommet fine indlæg ud af som følger i
denne og kommende Horneposter,
Kjeld Søndergaard

TANKER FRA EN 13-ARIG VESTJYDE

@

Mine tanker går i øjeblikket meget på vennerne. Og det er vist ikke så underligt, da vijo
'snarf skal skilles.
Det er noget jeg har tænkt meget på, her på det sidste. Måske fordi sommerferien lige er
overstået, og man skal i 7. klasse. Så kan man jo godt begynde at tænke over fremtiden,
Og over hvem ens virkelige venner er, Om man skal have dem med i fremtiden, eller om
de bare var klassekammeraterne man kendte.,.
På en måde kan jeg blive skræmt over fremtiden. Det har jo hele tiden været Horne
Skole og lille Malle, og så lige pludselig skal man konfirmeres, i 8. klasse i Varde, møde
nye mennesker, prøve at skabe sig en fornuftig fremtid osv, Det virker meget
skræmmende, men på en måde også spændende,
Drenge..,De skal også nævnes. De er da bare nogen herlige nogle! Dem kan jeg
simpelthen ikke undvære. Det kan da godt være at de nogen gange kan være nogle
pokkers bøller, men alligevel... Og så kan det godt være at Kjeld Søndergaard og Marie
Nielsen synes at de fflder for meget i pigernes hoveder. Men helt ærligt, er det ikke
normalt? Jeg tror da at alle piger har en dejlig knægt de tænker på, Og mon ikke lærerne
har haft det på samme måde i tidernes morgen,.,
Jeg kan da også godt finde på at tænke på mit liv, Og det er egentligt meget interessant,
'Okay, jeg har en god familie, nogle gode venner, et godt helbred og en god fremtid,
Kort sagt Jeg elsker mit liv!!!' Hvad er det egentlig jeg mangler? Det kan jo være
småting, som f.eks, den nyeste mobiltelefon, men det betyder jo slet ingen ting i forhold
til alt det andet, Det kan godt være at det hele lyder til at være 6n stor dans på roser,
men sådan er det jo ikke, Jeg er for det meste glad og positiv, men ind i mellem kan jeg

være meget trist, men jeg kommer ovenpå igen. Og det er bl.a. pga. venner og familie.
Så de betyder rigtig meget for mig.

Mit udseende betyder også en hel del. Det har det ikke altid gjort. Det var først i 6.
klasse at mit udseende begyndte at betyde noget.
Det er egentlig mærkeligt med sminke, Jeg får mere selvtillid når håret er satog sminken
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lagt, Men det er jo slet ikke det der tæller. Det er jo det indre, Ja, det er det indre der
tæller, men giver det ikke lidt flere muligheder når man har et godt udseende? Det viljeg
da klart mene at det gør, F.eks. hvis man vil være fotomodel eller stewardesse. Men
opæren'
skal selvfølgelig også være i orden. Det kan da godt være at man har et godt
udseende, men hvis man bare er en snob, så er man jo ikke rigtig værd at samle på,
Hellere glad, positiv og knap så køn, end en lækker snobl Og det gælder både piger og
drenge.

Sporten frlder også meget i mit liv. Hvis jeg f.eks. skal spille en badminton- eller
fodboldkamp den næste dag, så er det også noget jeg tænker meget på natten før, Om
jeg kan leve op til mine krav. For jeg stiller faktisk store krav til mig selv. Og hvis jeg ikke
kan leve op til dem, så bliver jeg initeret og sur på mig selv,
Hvisjeg nogen gange efter en kamp finder ud af atjeg godt kunne have spillet bedre, så
har jeg mest lyst til at spille kampen om igen, Men det kan jo ikke lade sig gøre, Så der
er ikke andet at gøre end at jeg bare spiller bedre næste gang...!
Det var så et par tanker fra en rimeligt normal 1}årig pige,

Skrevet af: Fie Nielsen, Horne Skole 7. klasse,

TANKER ITIDEN
DE FIRE ARSTIDER

I sommerferien, da min familie og jeg var på cykelferie ved Limforden, var der en dag,
hvor det var meget varmt. Desværre var det også den dag hvor vi håvde ca. fire
punkteringer, og mens cyklen stod på hovedet, og min far og mor prøvede på at lappe
den, fik jeg pludselig en brændende lyst til at det snart var jul. Jeg tror at min familie - nej
jeg ved at min familie til sidst var ved at være trætte af at høre om al den julesnak, men
det var lige det jeg kunne tænke mig.
Julen med alle juleforberedelserne, hyggen rundt om adventskransen, juleklip,
julebagning - ja det sidste deltager jeg nu ikke så meget i, men det er nu alligevel rart
når denne søde juleduft af pebernødder og andre småkager spredes rundt i hele huset,
Dertil hører alle juleindkøbene i de smukt pyntede butikker, nisserne, der står eller sidder

overalt, og forventningerne til julegaverne. Det er også tiden hvor man sender og
modtager julehilsner, både julekort og gaver.

Og så er det jo vinter. Hvor man hver eneste dag kigger op på himlen og håber på at
den første sne vil falde, Jeg husker stadig, da vi havde vores udvekslingsstudent fra
Texas, hvad der stod på hendes ønskeseddel. Nedenunder ønskerne på høje, bukser,
skoletaske osv, stod der nemlig at hendes største ønske var at der skulle falde sne.
Det bedste ved vinteren er, når man står op en tidlig morgen og ser at der er faldet sne,
helt hvid sne som ingen har gået i. Når jeg ser det, bliver jeg altid så glad og varm og
forventningen om at få lov til at være den første til at gå i den nyfaldne sne, er en helt
speciel fornemmelse. Stilheden og lyden af den høje knirken under støvlerne er bare lige
sagen. Senere er det mere kælkebakken der tæller, og så er den stille lyd af knirken
under støvlerne forsvundet i lyden af glade stemmer, der griner når sommerfuglene i
maven farer rundt, mens man suser ned af bakken
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Men sneen bliver også kedelig, og når sjappet ligger og ser grimt ud, begynder jeg at
glæde mig tilforår.
Det forår, der kommer i år 2004, er selvfølgelig helt specielt da jeg jo skal konfirmeres,
Selve foråret er jo også dejligt, når det hele bliver grønt, Allerførst er det vintergækkerne,
jeg er på udkig efter, da de er de første der kommer ftem af jorden. Da jeg var mindre,
lavede mor og jeg gækkebreve og sendte vintergækker til familie og venner. Det hændte
af og til, at det gav et påskeæg - enten jeg blev gættet eller ej. Træerne står med store
knopper og venter bare på at springe ud, det sker også, og som regel er det lige først i
maj, Det er dejligt at se på de store flotte lysegrønne blade, der lige er sprunget ud.
Oppe under himlen kan man høre lærkerne der synger ivilden sky,
Mor og far får travlt i haven som skal gødes og gøres forårsklar, Havebassinet skal
tømmes og bagefter bliver det ffldt op med frisk vand. Vores hund Tessa tager straks
plads ved havedammen , hvor den kan sidde iflere timer og kigge efter frøer.
Foråret varer ifølge kalenderen i ke måneder, men nogle gange føles det kun som om
det varer en måned, og så kommer sommeren med sol og varme, Andre gange føles det
som om det aldrig rigtig bliver sommer.
Sommer eller ej så kommer havemøblerne frem, fordi terrassen så ser mere beboet ud,
og så er det vist et af de første tegn på at sæsonen skifter.
Straks det bare er lidt godt vejr, kalder terrassen, og der er dømt spisning udenfor, Og
så spises der udenfor resten af sommeren, ellers skal det regne eller storme.
Men uanset vejret så er det jo sommer, og så begynder jeg at glæde mig helt vildt til
skoleferien og til den ferie vi måske har planlagt i god tid.
Sommerferien er altid for kort, og vejret er bedst når vi skal begynde i skole igen, Det er
bare træls.

Sidst ijuli og først i august får landmændene travlt med at få høstet. Straks efter der er
høstet bliver halmen presset i baller, som bliver kørt hjem i laden, og kort efter begynder
de at pløje markerne, Når markerne så er sorte, er det efter mine begreber efterår, og
det er lidt trist at tænke på de mørke aftener og at dagene bliver kortere,
I efteråret er vi så heldige at få blommer - først fra vores nabo - så fra vores bedstemor,
og det er bare dejligt.

Vi kan også plukke æbler i vores egen have og høste den smule min mor har sået

i

vores køkken- have. Det med køkkenhaven kunne jeg nu godt have undværet, for det er
som regel kun porrer og squash, og det er ikke lige mig.
For det meste er efteråret præget af gråvejr, regn og storm, Vores egen lille bæk løber
over sine bredder og Varde å frlder hele engen i Varde, men heldigvis falder vandet igen

tilnormal højde.
Når det sådan er gråvejr, bliver jeg nemt fristet til at sætte mig indenfor og se fernsyn
eller sidde og ænde e-mails til vennerne, ja endda tage mig en lur, Det er i hvert fald
svært at tage sig sammen til at komme ud. Det bliver kun tilen tvungen tur med Tessa.
Men jeg kan sagtens sidde, stå, gå og ligge og drømme om den næste enestående JUL,
som lyser op midt i den mørke tid. Julen har en vigtig plads i mit univers!
Skrevet af Anne Holm
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TANKER

rTrDEN...

@

KRIG..
Når jeg nu sidder stille og hører musik eller bare slapper af, tænker jeg tit på hvad der
sker rundt omkring i verden, lige nu?!.,.
På de folk der f.eks. lider pga, af at der er krig i deres land, eller alle de børn der mister
eller bliver taget fra deres forældre...
Eller i det hele taget alle de frygtelige ting man kan finde på at gøre ved hinanden,

Det er også det jeg frygter mest, altså hvis alt det en dag kommer til Danmark.,, jeg
prøver engang imellem at forestille mig hvordan det må være, men jeg kan overhovedet
ikke sætte mig ind i det. Overhovedet ikke!
MIG..
Jeg tænker også tit på om der er nogen her iverden der er præcis lige som mig,.
At de lever som mig, bor som mig siger det samme som mig, gør det samme som mig
og på de samme tider!

Det er temmelig mærkeligt at tænke på, men det kunne da være meget sjovt hvis man
havde sådan en slags dobbeltgænger!
FORTIDEN
Jeg tænker ikke så meget på fortiden..

Men hvis det sker, så tænker jeg tit på hvordan det ville være hvis jeg var opvokset hos
en anden familie, et andet sted eller i et andet univers,,.
Det er vel store tanker jeg går rundt og har, men jeg syntes det spændendel
FREMTIDEN
O.K., altså mine tanker om fremtiden..

Jeg spekulerer tit på hvordan verden vil se ud om $a, lad os bare sige omkring 75 år.
Jeg tænker på hvor meget verden mon udvikler sig, , . om det bliver ligesom på tegnefilm
med flyvende biler eller at der bliver opfundet en slags tøj til mennesker så de bare kan
flyve rundt.,.?! Man kan jo ikke sige præcis hvordan den verden, vi lever i, vilse ud til
den tid ,så jeg prøver at forstille mig det!
MEN, hvad nu hvis verden slet ikke udvikler sig, det lyder måske lidt usandsynligt, men
det kunne da ske at vi bliver invaderet af et eller andet land der måske er lidt bagud, og
så stopper udviklingen bare,.. En anden ting, jeg tænker på en gang imellem, er om der
er liv et eller andet sted ude i rummet?! Jeg stiller faktisk mig selv en masse spørgsmål
som jeg ikke kan svare på, det er vel også det der til tider gør det meget'spændende' at
sidde for sig selv og tænke hvad man vil, uden det skal diskuteres med nogen. I ens
tanker er det kun en selv der bestemmer!
Malene Nielsen
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FRA TANKE TIL VIRKELIGHED

,*,s,0*

Når den aktive dag på Horne Stadion den 9. august blev så vellykket som den blev,
skyldes det så absolut holdet der stod bag, og det er da rart at kunne sige en STOR tak
til alle på holdet for indsatsen.

Vi skal også lige ha' bewaret et par spørgsmål til dette anangemenl for selvfølgelig var
der en mening med det hele. Home ldrætsforening har som bekendt 100 års jubilæum i
år, og det kræver noget særligt, så det skortede ikke på opfordringer til netop en aktiv
dag, hvor så mange som mulig af 'gamle' HIF'ere kunne mødes og snakke om gamle
dage, og også spille noget håndbold; fodbold, badminton og amatørteater - for selv om
der nu er flere sportsgrene i HlF, er det de nævnte der har betydet mest for de fleste.
At det blev nogle af de gamle cirkusheste, der skulle trække læsset var oplagt, og der
blev valgt et udvalg bestående af 11 M/K'ere og efter go' gammel skik fordelte vi opgaverne så vi kunne trække på erfaring og i fællesskab fandt vi ca. 500 gamle HIF'ere, (Vi
beklager, at der smuttede nogle. Undskyld).
Vi sendte indbydelser ud til alle og kunne nu vente med spænding på, hvor mange viville
blive. Vore forventninger blev indfriet, og vi fik en sommerfest med 175 deltagere på
Horne Stadion som vi sent vil glemme, Og vore forventninger til vejret blev også indfriet
til fulde, som også sådant et arrangement fortjener,

Og så var der det, der ftydede mig mest, som gammel idrætsforeningsleder under hele
forløbet. Det at alle, der blev spurgt om at hjælpe, sagde JA, Jeg følte næsten at det var
en æressag for alle, det at få lov til at være med til at løse en sådan opgave. Der var
endda nogen der på selve dagen tilbød deres hjælp. Tak for det.

Og som sagt, var det en sand fornøjelse at indlede dagen med høj sommer og sol, og
alle kom sommerklædt og i godt humør, og det kunne da ikke gå galt. Stemningen, snakken og alle de forskellige aktiviteter gik helt efter bogen. Holdinddelingerne var rigtig og
det blev til mange lige kampe, og ind imellem var der kaffe med kage. Aftenens grillarrangement var tilpas afslappet og alle nød skyggen fra birketræerne. Barpigerne havde
småtravlt. Der blev serveret vand, øl og vin og senere kaffe. Denne afdeling havde Kurt
Burkarl fra ldrætsforeningens bestyrelse lovet at hjælpe med, jo han var vores altmuligmand. Tak for det, og dit gode medbragte humør.
Når man skal evaluere sådant et arrangement, er det da rart at tingene har fungeret, og
at mange tilkendegivelser og skulderklap er med smil på læben, og tilfredshed med mødet mellem gamle holdkammerater bliver til et minde for livet, og samtidig at kunne mø-
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des på vor gamle stadion, som vi kan være stolte af og som er et dejligt sted at have som
mødested.

Aftenen blev sent for nogen, og under oprydningen var den gode stemning stadig i behold, og jeg gik og tænkte på tanken, der blev til virkelighed, og er også taknemmelig for
at vi måtte låne både Horne ldrætsforening med flagallå og Horne ldrætspark og alle
- For det man i ungdommen

dem der kom til en festlig, folkelig og fornøjelig dag/aften.
nemmer, man ikke i senioralderen glemmer,

Leif Sønderskov

HrF

JUBil-TEUMSSKRIFT

,*r$**

Der er stadig jubilæumsskrifter, som kan købes for 20 kr, Henvendelse i hallens cafeteria.

Leif Sønderskov
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Neopren Buks
Er særdeles velegnet ved genoptræning
efter problemer med ømhed i lyske, lar
eller hofte. Kan benyttes til al slags sport.

Ankelbind
Anvendes forebyggende ved ømme
ankler. Kan også bruges som led i genoptræning efter forwidning eller ved
ømhed i akillesssenen. Særligt velegnet
til sportsgrene, der
belaster
anklen

- såsom
badminton,
tannis og
løb.

)

MATAS SPORTS CARE
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Sund fornufr rrl sport

Skansen 2 . 6800 Vardc'
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HORNE SANG
Mel,: Fra Halifax til Spanien

Vi

Horne sogn vil hylde - det mange dyder har.
- som ej blot fflde - men har en mening klar,
Beskeden er facaden - ja, men hjertet det er stort.
Fra 'Arrilds tid' tilbage - man her dyrket har vor jord.
Kultur og sport - og hedebonde - hver sin indsats gjort,
Med folk

så folk de føler sig tilpas
Ja

- som

var det'Livets Porf,

-'Livets Porf - med kirken som lyser med

Det giver håb og tro
Med arbejd

-

-

til os

-

i går

flid og trofasthed

-

-

i dag

-

i

sit tårn.

mo/n.

vi om det sammen står.

Så vort omdømme og vor ry tilvide grænser når.
Man hygger sig - man fester - og med smil man meget når.
For Horne - det er verdens cenhum - hvor alt fremad går,
Erling Jensen
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Venhgr Åi4gen

Kztste, Eansen

øf

7526-00/9

Tagrenovering

,.,a
,,llJ],nul,lå" r\
o,li[",';iJ,"*"

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

BrL 40 17 4280
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KIRKETIDER
Søndag

05.10.2003

lngen

Søndag

12.10,2003

kt, 19.30

Søndag

19.10.2003

lngen

Søndag

26.10.2003

kt. 10,30

Søndag
Søndag

02j1.2003

kt.09.00

09.11.2003

kt. 10.30

Søndag

16,11.2003

kt.09,00

Søndag

23.11.2003

kt. 10.30

Søndag

30,11.2003

kt.09,00

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

ilf.7526-4055

Horne Kirke

flf.7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf. 7526-0031

[t.7526-0042

3Xril{Sr{i
Udgave
Nr.261

Stof

senest
15. november

Lørdag

Bladet udkommer
28.-29, november

HORN EPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, t11.7522-0367, birthaschmidt@mail.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde,tlf .7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 11, Horne, 6800 Varde, ff.7526-0527

KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, 11t,7522-ææ

Hyggemusik til festen
Klaver & harmonika
Conny Leerbeck
7526 0636

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall€

Privat:

ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99

Thorstrupvej 132, 68m Varde, tlf. 75 26

M

10

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Hornc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Tordag kl. 17.00

-

19.00
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AKTIVITETSKALENDER
sept,

okt,
nov.

20.09.2003 F,lorneSkole.Jubilæumsfest
21.09.2003 Primostævne
27.09,2003 Høstfest i hallen
28.10.2003 Horne Støtteforening, Generalforsamling
18.11.2003 Horne Gymnastikforening. Generalforsamling
22.11.2003 Julemarked i hallen

22j1.2003

Horne Havekreds. Juledemonstration

25,1 1.2003 Horne ldrætsforening. Generalforsamling
06.12.2003 Horne Jagtforening. Fællesjagt

07j22003

Julekoncert
19.12,2003 Juletræsfest

jan.

21J2.2003
03,01.2004
17,01.2004
24.01.2004
27 .01

febr.
marts

aug,

.2004

Juleoptog
Horne Jagtforening, Rævejagt
Horne Jagtforening. Rævejagt
Højskoledag i Horne
Sogneforeningen. Generalforsamling

01.02.2004 Ny salmebog
13.02,2004 Horne Jagtforening. Generalforsamling
16.03.2004 Familie & Fritid, Afslutning og udstilling
20.03,2004 Horne Gymnastikforening. Lokalopvisning
30.03.2004 Familie &Fritid, Generalforsamling
25.08.2004 Myretuen. Forældremøde

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

NordeoZ I

"*;;r,-*

*

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

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

Tlf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92
26
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- Bounum
SMEDE og
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

STTgIg
ZETOR

Ølgodvej 148
Bounum
6870 øLGOD

Trf. 75 26 01 55

Tlf. 75 29 93 33
Bit 40 28 33 93

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

Tlf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163

ew

tl

EION.NE
JOHN SORG HAilSET{
HOaNE . 68æ YAROE - TLF: 75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
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 OZ 63
Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

Horne Cykellorretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye plæneklippere på lager.
Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30

-

12.00

eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
T[.75 26 01 02

Mekaniker

Anders l(Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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