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HØSTFESTEN 2OO2

lørdag den 28. september kl. 19.00-01.00

Sted: Det sker i Hornehallen

Hvem er musikken? Ja, har du/l været der tør, så kender I orkestret SILVER MOONS.

Rigtig god musik skulle vi hilse og sige.

Madkurv + drikkevarer må I gerne medbringe. Drikkevarer kan også købes i hallen,

Borde kan reserveres i Hornehallen.

Der kan bestilles mad på

Horne Kro, tlf, 7526 0019

og

Sækbæk Kro, tlf. 7526 0430

Kom med godt humør, det er i Horne det sker - Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til
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Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'01 66

El-installalioner

Hvidevareservice

EDB- og data-installalioner

I nduslri-installationer
Tele/alarmanlæg

Afd. af Olesen & Jensen

Råtffi8,i
Ring til
. 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
Ttf.7s26-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitflf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttf, 7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.ur.
Døgnvagt pe ilf. 7526-0070
Mobiltlf. 27127072

[,jner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Horne

TLfJ 75260214
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. eRITIDSHVSE ///// OilDNlltG /t///
I BEPABABTIoNSABAETDE
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Tømrerm,: KnudLuttdHatrsen,75260214
Ing,: Morten Henneberg,75260316

@'

Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel Sørensen - TIf. 75 24 72 33
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HORNE KIRKE

Høstgudtjeneste søndag den 22. september kl. 09.00

Efter guds$enesten serveres der kirkekaffe.

Å
i:.#ilw

Menighedsrådet

FRA FLASKEDRENG TIL FORSTANDER

Mandag den 23. september kl. 19.30

i Hornehallens mødelokale

Sang- og fortælleaften med brødrene Steffen Pedersen, Ladelund Efterskole og Peter

Bendix Pedersen, Køng ldrætshøjskole,

En aften med fællessang krydret med fortælling fra en opvækst i Horne til et liv i eftersko-

len og højskolen og om de temaer og personligheder, der bevæger livet og verden,

Arrangører:

Skolen, Sogneforeningen, Gymnastikforeningen, ldrætsforeningen, Horne Husmands-

forening, Pensionistforeningen, Familie & Fritid og Menighedsrådet.

Nyr FRA GYMNASTIKFORENINGEN 
= dF -.tof*,-,)*r

Vi har nu fundet ledere til de store drenge 3. -5. kl, og det er Søren Pontoppidan, Flem-

ming Knudsen og Ralf Hansen.

Det bliver tirsdage kl. 15,30 - 17.00 i gymnastiksalen. Første gang den 17. september.

Oplysningerne er også sendt ud via skolen,

Motion uden alder træner første gang den 24. september i hallens mødelokale'

Generalforsamling tirsdag den 12. november 2002 kl. 19.30 i hallens mødelokale,

Dagsorden if' vedtægterne' 
HGF/Lene Jensen
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IDRÆT OM DAGEN

Vi begynder en ny sæson

onsdag den 25. september kl. g - 11 i Hornehallen

Vi vil gerne være mange, så kom og vær med. Der er ingen ardersgrænse, 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, boccia, bordtennis eller
gymnastik, Til orientering for nye deltagere er gymnastikken kl. 9 - 9,45.
Prisen er 15 kr, pr, gang og kaffen koster 10 kr,

Velmødt.

Regnar, Christian, lngri

MINILEGESTUEN

Minilegestuen vil igen i år være med til idræt om dagen.
Første gang den 25. september 2002 kl. 9.00 - 11.00, Derefter i ulige uger. Prisen er 15
kr, for at deltage og 10 kr, for kaffen, Vi vil være i Hornehallens store mødelokale,

Vi er fortsat i legestuens lokaler oven over børnehaven. Medbring selv kaffe-saft-brød
hver fredag formiddag kl. 9,00 - 12.00. Kig forbi, Både børn og voksne hygger sig, Det er
gratis at være med, Vi følger skolens ferieplan,

Eventuelle spørgsmål rettes til: Karina tlf, 7524 1080

Dorthe tlf. 7526 0995

Ninna tlf, 7526 0605

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Nordeo 2 l';;;;r,";;;#-å
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tlf. 75 29 99 00

Tlt.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92
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HORNE PENSIONISTFORENING

Horne Pensionistforening er inviteret til 25 års jubilæum af Sigflhorstrup Pensionistfor-

ening på

Birgittegården fredag den 4. oktober 2002 kl. 18 - ca' 22

Spisning og underholdning med Joan og Karsten Vagn Hansen.

Entre 75 kr.

Tilmelding senest 1. oktober på tlf. 7526 0333 eller 7526 0186.

Transporlfra Hornelund den 4. oktober kl, 17.15.

På bestyrelsens vegne/Dagny Henneberg

HORNE STøTTEFORENING

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 29. oktober 2002 kl. 19.30

i Hornehallens mødelokale

Dagsorden if, vedtægterne

Horne Støtteforening/Leif Sønderskov

....VIGTIGT....

HTF
REIIYTN

2o,o2
lørdag den

g. november kl.t9.3o

Vi ses!
Home Idrætsfo
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FAMILIE & FRITID, AFTENSKOLEN

Der er stadig ledige pladser på diverse hold. Ring ilf .7s26 03g5 for nærmere oplyJnin-
ger,

Dagmar Kristiansen

FOREDRAGSRÆKKE

Vores oplevelse af socialarbejde i Jakobshavn, Grønland
v/Knud Ejner Jessen

Mandag den 7. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole
Knud Ejnar Jessen var med til at starte det Socialpædagogiske Seminarium i Jakobs-
havn. Det er erfaringer herfra og kontakter til de sociale institutioner, han vilfortælle om"

lfredens tjeneste
v/Henrik Madsen

Mandag den 21. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole
Henrik Madsen (Lervad) vil fortælle om sine oplevelser i Eritrea og Afghanistan, Han er
for tiden i tjeneste på Skive Kaserne,

Søren Kierkegaards liv og opvækst
v/chefredaktør Mette Bock, Jydske Vestkysten

Mandag den 28. oktober 2002 kl. 19.30 i Horne Skole

Danmarks mindste sogn (Horsens tugthus)
v/Niels Ole Frederiksen, Sdr, Felding Højskole

Mandag den 4. november 2002 kl. 19.30 i Bounum Skole

Alle foredragene på nær et (4. november)foregår i Horne Skole
Medbring kaffe og brød

Alle er velkomne til at deltage i et eller flere foredrag
Pris pr. foredrag 40 kr.

Tilmelding til Dagmar Kristiansen, ilf. Z526 0385
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FAMILIE OG FRITID, HORNE

Juledemonstration v/Kirsten Hansen

tirsdag den 19. november kl. 19.00 i skolekøkkenet, Horne Skole

Hop aftensmaden over denne aften, Medbring kop, bestik og tallerken"

Senere på aftenen vil der være bankospil (tag evt, brikker med)

Medlemmer: gratis

lkke-medlemmer: 50 kr,

Alle er velkomne, så mød op til en hyggelig aften,

Familie oo Fritid/Mona Clausen

HORNE HAVEFORENING ffi
Vi annoncerede ved Torvedagen den 17, august med, at vi ville trække lod om: i"'U

1xl abonnement af Haven (værdi 380 kr.) ved tilmelding af nye medlemmer

Flere tegnede sig for et medlemskab og lodtrækningen vil foregå ved vores

juledemonstration lørdag den 23. november k|.13.30

hvor blomsterbinder Vibeke Sangill vil vise os spændende juleting.

Se opslag i bl.a, Dagli'Brugsen i november/december og sæt kryds i kalenderen den 23,

november.
Horne

# ;:åH,ffiI,H ffi
ÆÅ "",,,luld,flon* 'ffi:ffiE*f--trtr wu/w.sitecenter.ddh\,iid

Nuåben hvermandao: Tj!.tffr:1$å:l'ffi:
Sept, okt, nov, DamcftdbJ.'

K|.16-18

Kom forbi og se den flotte str' 36' 52

Kollektion.
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HO RN E IDRÆTS FOREN ING - GENERALFORSAMLING 2OO2

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

onsdag den 27. november 2002 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden if. vedtægterne,

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 15, november

ldrætsforeningen opfordrer medlemmerne til at møde op for at vise interesse for forenin-
gen,

Horne ldrætsforening/Dora Harck

HIFS 1OO ANS JUEIUEUM w
Det er nu ved at være sidste udkald for at medvirke til indlæg i Horne lFs 100 års jubi-

læumsskrift.

Har du en god oplevelse med Horne lF er du meget velkommen til at skrive om det,

Gamle ting
Såsom fodboldstøvler, håndboldsko, bluser og trøjer, bukser og strømper m.m, samt
gamle fodbolde og håndbolde.

Henvendelse til Niels Åge Kristensen eller Leif Sønderskov

SPORTSUGEN 2OO2

Vivil gerne på idrætsforeningens vegne sige tak til alle sponsorer, hjælpere m.fl.. Uden

ville det ikke være muligt at få det til at forløbe så godt. Vi håber, at alle er villige til at
give et nap med igen til næste år.

Sportsugeudvalget
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ÆNDRINGER TIL FORMANDSLISTEN

KFUM-spejderne: Merete Bonn6n, Hornelund 75, tlf, 7526 0313

Gruppeleder: Kristen Krog, Thorstrupvej 1 54, Tlt, 7 526 0042

Horne Venstreforening: Sigurd Møller, Bjerremosevej 13, tlf, 75260226

EFTERLYSNING

Trådløs telefon er tabt på Hornelund eller Snorupvej den 9. september.

Findeløn gives.

Henvendelse til tlf, 7526 0432

HESTEBOKSE UDLEJES

Store og rummelige hestebokse med mulighed for at komme på mark hver dag og en

ridebane på 20m x 40m. Hdm og hø inkluderet i prisen,

Ring og hør nærmere,

Stutteri Søndergaard

v/Jette Søndergaard, Aspgårdvej 26, Asp, 6800 Varde, tlf, 7526 0710

DqslL

oRNE,

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. S.00-1g.00
tirs og ons. 8.00-17.30
lørdag og søndag 8.00-13.00

6800 VARDE TLF. 75260L44

o
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TRÆNINGSTIDER FOR INDEFODBOLD SÆSON TJI2oo2r2oo3 w
Træningsdag : mandag.

Micro (årg. 94, 95, 96, 97): kl. 14.30 - 15,4S

Miniput (årg. 92 og 93): kl. 15,45 - 10.45
Lilleput (årg. 90 og 91): kt. 16.45 - 17 .45
Drenge (årg. 88 og 89): kl. 12.45 - 18,4b

Kontingent

240,00 kr.

240,00 kr.

260,00 kr.

260,00 kr.
Senior herrer:

Senior damer:
kr. 18.45 - 20.00

kr. 20.00 - 21.00

Træningen starter mandag den 14. oktober 2002. (i efterårsferien)

Fodboldudvalget.

VILDBJERG CUP 2OO2 ø@w
Onsdag den 24. juli tog 5 fodboldhold fra Horne/Tistrup af sted til Vildbjerg for at være
med til Vildbjerg Cup fra den 25.-28.juli. Ligesom til de store fodboldkampe var fansene
selvfølgelig på pletten - 37 familier fra Horne og Tistrup - som skulle bo i telt eller cam-
pingvogn på de tilhørende primitive campingpladser, Torsdag gik vi 7,000 fodboldspillere

i optog gennem Vildbjerg by og ind på stadionet, hvor der var hejst 17 forskellige flag, 6t
for hvert land, der var med.

Fodboldkampene begyndte og dem var der mango af, Da de indledende puljer var spil-

let, gik men enten videre blandt de bedste i de forskellige puljer eller i trøste finalen, så

uanset, hvordan det gik, fik vi spillet en masse fodboldkampe. Da vi ikke spillede hele

tiden, var der også tid til at lege og hygge med de andre fra klubben, så vi fik lært hinan-

den bedre at kende - det gjorde forældrene vist også.

Det var rigtig sjovt at være med til Vildbjerg Cup, så det er helt sikkert, at jeg skal med til

næste år.

En fodboldspiller

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALE AUTO PARTNER
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MNBJERG TUREN

Da der på juniorholdet ikke var opbakning om en tur til hverken Vildbjerg- eller

Brande cup måtte vi i år finde en alternativ løsning. Problemet blev dog hurtigt

løst af vores fantasifulde fænerstab, som kom med et forslag om en tur til Røn-

bjerg feriecenter. Der blev bakket op om ideen, og den 15. juni tog vi af sted.

Vi startede ca. 8.30 ved Hans Ole Hansen, hvor vi pakkede biler og fordelte os i

bilerne. På vejen deropad stoppede vi ved en rasteplads og spiste rundstykker,

som nogle forældre havde sponsoreret

Da vi kom derop, klædte vi om, så vi var klar til at prøve kræfter med de udfor-

dringer fra liernsynsudsendelsen Tvekampen. Først skulle vi køre på mountain-

bike banen. Vi blev delt ind i to hold, der skulle dyste mod hinanden resten af

dagen. For at komme op på mountainbikebanen skulle vi løbe op af en meget

stejl skrænt og da holdene startede nøjagtig samtidig, var der hård kamp om at

komme først op på cyklerne og rundt på banen. Det næste vi skulle var forhin-

dringsbanen. På samme måde som før skulle holdene igennem på samme tid,

denne gang skulle man bare hjælpe hinanden igennem, tiden standsede når

sidste mand var i må|. Derefter gjaldt det vand-forhindringsbanen, hvor man skul-

le over vandet på nogle forskellige forhindringer. Til sidst skulle vi ud på gummi-

bådsbasket som ikke bliver mindre sjovt af at nogle falder i vandet!!!

Derefter spiste vi pølsehorn og drak sodavand, som også var blevet sponsoreret

af forældre. Vi ville ellers have været ned og se Danmarks kamp mod England,

men da de var bagud 2-0 gik vi i badeland i stedet for.

Så gik turen hjemad, hvor vi holdt ind ved en grill bar og spiste. Vores bøde-

/kørselskasse sponsorerede middagen. Vi var hjemme ca. 20.00 efier en rigtig

sjov dag.

En eksfa tak til de forældre, der sponsorerede mad- og drikkevarer og til dem,

der brugte en hel dag og kørte derop, også til de to foreninger, der hver gav det

pengebeløb, de ellers ville have givet til en Vildbjerg tur. Vi kan kun råde andre til

at prøve noget lignende, hvis man vil prøve noget nyt!

Horneffistups Henejunior hold

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

Bankoklubben

E@W
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Årets bonko
Torsdog den 31. okt. kl. 19.30

i Horne hallen

18 omgange af:
1 rk. 300,- chance indenfor 12 nr. + 50,-
2 rk. 700,- chance indenfor 35 nr. + 100,-
3 rk. 1.000,- chance indenfor 45 nr. + 1.000,-

Denne aften: Ved banko på lykkenr. rafles med 2 terninger med
chance for ekstra 1.2O0,-

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

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

Program for resten af året:

Mortensaftensbanko tors. d. 7. nov. kl. 19.30
1 rk. 2 ænder + rødvin, . 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Andebanko tors. d. 14. nov. kl. 19.30
1 rk. 2 ænder. 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Andebanko tors. d. 21. nov. kl. 19.30
1 rk. 2 ænder . 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Vi støtter Horne - støt os.12



Julebanko tors. d. 28. nov. kl. 19.30
1 rk. 100,-.2 rk. kødpakke . 3 rk. 600,-

Julebanko tors. d. 5. dec. kl. 19.30
1 rk. 100,-. 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Julebanko tors. d. 12. dec. kl. 19.30
1 rk. 100,-.2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-
Denne aften seryerer vi gratis kaffe.

Julebanko tors. d. 19. dec. kl. 19.30
1rk. 100,-.2rk. 300,- . 3rk. 600,-

Jule/nytårsbanko tors. d.26. dec. kl. 19.30
'l rk. hamburgerryg.2 rk. 300,- . 3 rk. 600,-

Derudover udlodning på opvarmningsrunde, medlemskort,
pausebanko, bingo, superbanko alle aftener.

Kortpris 6,- Medlemskorl 1 år 12,-

Vi er ca. 35 frivillige hjælpere, der vil gøre alt for at aftenen også

]oJ,..:#]rn n*0, arranseret en tur tit oksbøt den 5. september ror r,ffi
dyr. Vi kørte fra Horne kl. 18.30 og mødtes med skytte Jørgen Andersen, der er ansat
ved Oksbøl statsskovsdistrikt, Han startede med at fortælle om krondyrenes historie og

ellers vidt og bredt om, hvordan de plejede bestanden i Oksbø|, Derefter satte vi os tilret
te i bussen og kørte rundt i området, hvor vi så et pænt antal krondyr samt lidt råvildt og
et par harer.

Bestanden af krondyr er i dag på ca. 1,200 dyr, hvilket er ca, den stønelse bestand ter-
rænet kan bære. Der bliver afskudt 400 dyr om året i selve distriktet, Derudover bliver
der skudt 100 dyr i området, der støder umiddelbart op til, Desuden regner de med, at
der udvandrer 100 unghjorte hvert år, det vil sige, at der forsvinder ca. 600 dyr om året,

hvilket svarer til det antal kalve, der bliver født hvert år.

Brunsttiden er så småt startet, og det betyder overarbejde for hjortene, En hjort kan have
op til 40 hinder, som hver bliver bedækket op til 10 gange i løbet af brunstperioden, som
varer ca. halvandet døgn, Hele brunstperioden sr overstået på tre uger, så det er ikke så
sært at hjortene taber sig mellem 30-40 kg.

Vi var 18 personer af sted og alle havde en rigtig god tur, Også de personer, som var
udenfor jagtforeningens regi.

Bestyrelsen
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NYT FRA SKOLEBESTYRELS EN

Noget af det første eleverne og forældrene blev mødt med i det nye skoleår fra skolebe-

styrelsens side var et spørgeskema angående kost, Vi undersøgte bl,a., hvor tilfreds

man er med ordningen, som længe har kørt, hvor man kan bestille brød, juice m.m. til

køb i spisefrikvarteret. Ønskede man også disse ting uden på forhånd at have bestilt det,

altså en slags'nødmadkasse'? Ligeledes spurgte vi, om der er interesse for en evt. lun

ret eller lignende. Der var 149 børn, der fik skemaet med hjem og 126 der svarede igen.

Det var rigtig flot, at ca. 85 % ville sætte lidt tid af til at sætte krydser, TAK for det. Rigtig

mange gav samtidig forslag/gode ideer til, hvad vi også kunne tilbyde, Det giver os et ret

nøjagtigt billede af, hvad børn og forældre mener om emnet. Der var bl.a. stor tilslutning

til, at det skal være muligt hver dag at kunne købe frisk frugUgrønsager. Vi arbejder vide-

re med resultatet i samarbejde med elevrådet, som hidtil har stået for det praktiske med

hensyn til bestillingssedler, indkøb og salg i spisefrikvarteret,

I 6. klasse stod der i uge 35 lejrskole på skemaet, Eleverne var sammen med Kjeld Søn-

dergård og Marie Nielsen i København. Mange af hovedstadens seværdigheder fik de

set, ja - de nåede også både Tivoli og Bakken. Det forlyder, at alle havde en rigtig god

tur.

Kirsten Høgh og Anette Nielsen tager med 3. klasse på hyttetur den 24,-25. oktober.

Turen går tilVardeborg iVejers.

Valgidræt, som er et af skolens p-fag, har i år et hold bestående af 26 elever fra 6, og 7,

klasse. Eleverne får prøvet andre idrætsgrene af som ikke er muligt i de sædvanlige

idrætstimer, De skal både til Ølgod Rideskole og ride på heste og til Esbjerg for at klatre,

Et af højdepunkterne på dette hold er, når der står "farlig fredag' på skemaet, Det gjorde

der i fredags (6, september kl, 13,00). En flok forældre kørte eleverne og deres lærere

Kirsten Høgh og Rasmus Nielsen til Eg, hvorfra de skulle sejle i kano og kajak til dæm-

ningen ved Ansager. Efter 4-5 timers sejlads var de fremme, godt trætte og temmelig

våde. Nu gik turen tilbage til skolen, hvor de selv skulle lave aftensmad, Der blev spillet

dødbold, badminton m,m, inden det var tid til at få sovet (lidt) i gymnastiksalen, 'Farlig
fredag" var blevet til lørdag og sluttede kl. 8.30,

Skolekoret er kommet rigtig godt i gang, da ca. 40 elever fordelt på lille/stor kor har meldt

sig. Dog ønsker Mats flere på musikværkstedsholdet (1. og 2. klasse), Så er der pi-

ger/drenge i 1. eller 2. klasse, som gerne vil prøve at synge med på værkstedsholdet så

mød op om onsdagen frakl.12.15- 13,00,

NB Husk forældredag, som i år er fredag den 1. november.

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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TORVEDAGEN DEN 17. AUGUST 2OO2

Torvedagen startede igen i år med det dejligste vejr, En masse mennesker mødte op, for
at hygge sig ved det lange fælles morgenbord med rundstykker og kaffe/saft, Det er
dejligt at se så mange møder op,

Der var rigtig mange flotte boder, sjove konkurrencer, hyggelig musik med Lars Møller
Trio og flot sang fra Børneplayback.

Hoppeborgen blev flittigt brugt. Desværre svigtede minicros os, ved slet ikke at komme,
En stor tak til alle private, forretninger og foreninger for den store opbakning og en stor
tak til Niels Øllgaard Madsen, som Torvedagsudvalget modtog et flot beløb på 15.300 kr,
fra.

Torvedagsnøgler
Navnene på de der havde de rigtige nøgler til låsene.

Magnus Hansen

Søren Hansen

Erling Jensen

Ase Mathiasen

Jens Hansen

Allan Hansen

Torvedagsudvalget

PROGRAM FOR øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den22. oktober: 5 års jubilæum

Tirsdag den 19, november kl, 13.30: Ølgod Kulturhus - radiotelegrafist Marie Finne, Løjt
Kirkeby fortæller fra et begivenhedsrigt liv (kendt fra W Syd)

'Rala

1, præmie

2. præmie

3, præmie

4, præmie

5, præmie

6, præmie

1 gavekort 2,500 kr. til Dagli'Brugsen

1 gavekort 1,000 kr, til Anders Jensen

1 gavekort 1,000 kr, til Oskars Auto

1 gavekort 1.000 kr, til Horne Kro

1 gavekort 500 kr. til Østerberg

1 gavekort 500 kr. til Andelskassen

PROGRAM FOR HORNE 4H 2OO2

Oktober: Fredag den 4. Årsmøde i Hornehallen kl. 19

Overrækkelse af nåle, beviser. Banko med skænkede gevinster

November: Fredag den 1, UNG NAT Kl, 20 til lørdag kl. 8

??? Værksted kl,???

@
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NYT FRA SPEJDERLOPPERNE

Så prøver vi noget nyt!

Hver den 1, søndag i måneden holder vi åbent ved lopperne på adressen Hindsigvej 29

mellem kl. 9-12. Alle er velkommen store som små, unge som gamle.

Der er alt mellem himmel og jord og til gode priser - så kom og kig om der lige er det, du

mangler,

Kanoudlejning
Kontakt Poul Erik Juelsen på tlf. 7526 0406 for leje af kanoer, Ring i god tid, så du er

sikker på reservering.

Tak til sponsorerne
Spejderlopperne vil gerne rette en stor tak til vores sponsorer. Oskars Auto for vedlige-

holdelse af vores trailere og Horne Murerne for jævnlig lån af biler.

Vi håber på et forsat godt samarbejde

Til slut skal vi huske jer på, at vi stadigvæk meget gerne modtager effekter (også døds-

boer og flyttebo) til lopperne. Så har du noget stående, du ikke længere har brug for, så

kontakt Hans Bertelsen på tlf. 7526 0390. Bedst mellem kl. 17,00 - 17.30.

Vi håber at se mange afjer når vi åbner søndag den 6. oktober kl. 9-12.

Spejderlopperne

4f/

TAK TIL ALLE VORE SPONSORER FRA SPEJDERNE

På Horne/Tishup Gruppes vegne viljeg gerne sige tak til alle vore sponsorer til Torveda-
gen, Der var bare så mange flotte gevinster at vinde i vores tombola takket være jer, så
vi fik en rigtig god ind$ening, og det er jo dejligt for alle aktive spejdere,

sÅrnxnr:
Andelskassen, Horne Kro, Vestjysk Andel, Saxofoni, Kjeld Jochumsen, Oskars
Auto, Tistrup/Bounum Smede- og Maskinfonetning, Strømgård, Horne Murerne,
Sdr. Malle Maskinstation, Lone Hviid/Friendtex.

På gruppens vegne/Merete Bonnån Jensen
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GROGGLEN ER LøS!!!!!

Er der nogen der har set GROGGLEN ??

Lørdag den 31, august, var dagen KFUM - spejderne havde sat af til Groggl jagt i Horne.

Vi mødtes kl. 10 på ScL Knuds plads - 4 ledere var klat til at følge børnene rundt på

jagten,

Det er vigtigt, at vi kommer i små flokke for ikke at skræmme Grogglen.

Turen indledtes med bagning af Groggl -brød. Mens vi bagte vores brød, fortalte Katrine

og Christina om Grogglen. lngen har set den, men de kunne sagtens fortælle om dens

små lodne ben, dens store underbid og dens omtuistelige ører, Det viste sig, at Grogglen

havde stjålet vores kodebog og en hel pose af vores yndlings slik - som også er Grog-

glens favorit spise - SKUMBANANER,

Kodebogen er et meget vigtigt redskab for spejderne - så af sted på jagten.,.

Der var set fodspor på græsplænen foran Strangkos låger på Stadionvej, 0g ganske

rigtig. Spejderne havde for at lokke Grogglen til iavet en forhindringsbane. Under første

forhindring havde de drysset mel, netop for at afsløre fodsporene.

Vi fulgte forhindringsbanen og forsøgte omhyggeligt at undgå at røre jorden, så vi ikke

ødelagde Grogglens fodspor. Det var en god bane, hvor vi testede både kræfter og ba-

lance og fik et godt grin, for det var slet ikke så nemt, som det så ud til.

Sporene ledte os nu til et telt, hvor Anja og Pernille sad. Hos dem lærte vi Groggl - san-

gen. Vi forlod teltet gennem en mørk tunnel, for måske havde vores sang lokket Grog-

glen til - måske stod han udenfor, så vi kunne få et glimt af ham,,,

Men nej, han var der ikke, men nogen afos synes bestemtvi hørte lyde, måske endda et

brø ...

Nu var vi kommet til parkeringspladsen ved hallen. Her mødte viTorben. Han var meget

ked af det, Han havde omhyggeligt pakket sin rygs€ek, men havde i dagens løb mistet

snart sagt alt, han havde i den. Det viste sig heldigvis, at vi kunne hjælpe ham. På græs-

plænerne vi lige havde forladt, havde vi nemlig godt lagt mærke til en masse ting: en

økse, et par bukser, en trøje, en sovepose, et liggeunderlag osv, Grogglen elsker at drille

- måske var det ham, der havde taget Torbens ting, Vi måtte være lige i hælene1å

Å.-/l'
v-æ ////
Y////
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ham,,.

Vi var nu kommet til spejderhytten. Udenfor stod Kristian. Han fortalte, at døren tilfælles-
rummet i spejderhytten var låst af. For at få fat i nøglen skulle vi skyde nogle dåser ned. I

en af dem var nøglen. Det lavede en frygtelig larm, og det var faktisk lidt uhyggeligt.

Vi fik fat i nøglen og gik ind i hytten . Lige i det vi stikker nøglen i døren, lyder der et fryg-
teligt rabalder inde fra fællesrummet, få øjeblikke efter kommer Rasmus styrtende ind af
døren bag os: "Fik vi den, fik vi den?????' skråler han. Og blev vi ikke forskrækkede

over larmen, så blev vi det i hvert fald nu.

lnde i fællesrummet ligger gryder, bestik, rafter, stole og camouflagenet spredt ud ovsr
det hele

Men ingen Groggl -vi styrter tilbage , ud af døren og rundt om hytten for Grogglen må jo

være smuttet ud af bagdøren, lngen Groggl - vi leder i buskene udenfor - vi finder ingen

Groggl, men vifinder KODEBOGEN OG EN POSE SKUMBANANER, som Grogglen må

have tabt i flugten,

Vi vender tilbage til Sct.Knuds plads, mættet med oplevelser. Vi snakker i munden på

hinanden, vi har alle enten hørt eller i hvert fald set et glimt af Grogglen.

Tilbage på pladsen får vi sodavand og pandekager. Alle de store spejdere kommer i

forhør : har i set den, hørt den, er I også bange for den, er den farlig ,..,,.,A||e spiller med

og alle har haft en herlig formiddag.

Med spejderhilsen/Gitte

SngA[.,[K
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . f11.7529 9026

SKJERN TARM
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REGNBUENS NYE LEGEPLADS - TAK FOR HJÆLPEN

Da man politisk skulle indføre pasningsgaranti i Varde Kommune, blev flere institutioner

udvidet, herunder børnehaven Regnbuen i Horne.

I august 2001 stod den nye flotte tilbygning klar til brug, og kommunen havde med en

ekstra bevilling anlagt en lille del af legepladsen (efter flere påmindelser). Her blev vi

"efterladf' med en halv byggeplads.

Da vi i Horne ikke ville afuente kommunen og ej heller byde vores børn et dårligt udeliv,

søgte bestyrelsen Horne Støtteforening om midler til genetablering af vores legeplads.

lmarts 2002fik Regnbuen bevilget midler af Støtteforeningen, så nu kunne vi komme i

gang med anlæg af legeplads med frivillig arbejdskraft, Forældre og personale har siden

arbejdet på legepladsen, som nu er færdig og til stor glæde for børn og voksne.

Vi vil gerne sige mange tusinde tak til Støtteforeningen for midlerne, Uden deres støtte

kunne vi ikke få den ønskede legeplads etableret, Også mange tak til alle frivillige, som

har hjulpet til.

Man er meget velkommen til at komme forbi og se hvilken dejlig legeplads, vi har fået.

Den 23, august afl'roldte vi en meget hyggelig familie-sommerfest i Regnbuen med ca.

100 deltagende børn og voksne.

På bestyrelsens, personalets og børnenes vegne/Hanne Hjørngaard

gtrEItrEIEtSO
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 021'1, fax. 75 26 03 96

TISTRUP \TVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus Hansen

Tlf . 7 5299 093 t 7 529 9 098
Biltlf . 2022 49 4 0 I 2062 49 40

Tistrup @Pfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Tf.75291287

- indhent uforbindende tilbud

. NåturgN

. Solvarme

. Ventilation

. Kloak

. Blikkenslagemrbejde
' Vmd
. Vame
. Smitet
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SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed, Både før, under og efter sporten er det vigtigt, at du
drager omsorg for din krops vel og vel, Uanset om du jogger i din fritid eller

dyrker idræt på eliteniveau, skal du nemlig fungere optimalt - både for at opnå

de bedste resultater, men også for at undgå ubehagelige følgegener, Derfor kan

du få stor glæde af Matas Sports Care produkter.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sporrn

7
/I
/
/I
I
/
/I
,
/II
/
/
II
I
I
I/

Skansen 2 . 6800 Varde . Tlf.75 2200 25

CAFETERIA
@ræ;io"H'"Park

€' IFj:; l^.rir-
I \o-=ui+3

<)*4t-l

Mødelokaler op til ca. 1"00 pers. v/Lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Horne. 6800 Vorde
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KIRKETIDER A,-
I!åfl_!x=t=I_

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

22.09.2002

29.09,2002

06,10.2002

13.10.2042
20.10.2002

27.10.2002

03.11,2002

10,11,2002

17.11,2002

Høstgudstjeneste

Lars Bom Nielsen

kt.09.00

kt. 10.30

kt,09.00
kt.09.00

lngen

kt. 10.30

kt.09,00

kr, 10.30

lngen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf.7526-4055

ilt.7526-0042
ilf.7526-0085

ilf.7526-0031

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kt. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

,Jloerts
,J{,eo

Et aodt sted a€ znødes

,/ogr grlæder m4q Al åt se Jer

ffiW. veo'ztr7tulrez

- .7 Kustuo Eaase,

4,. at Z526-0019

Tagrenovering
Tømrer - snedker

Alt i reparation
Nybygninger

Uforb. tilbud

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

sept, 19.09.2002 GeneralforsamlingiRegnbuen
22,09.2002 Primo Cup 2002 (mikro og poder)

23.09.2002 Menighedsrådet. Grundtvigsaften

28.09.2002 Høstfest

okt, 29,102002 GeneralforsamlingiHorneStøtteforening

31.10.2002 Salmesangsaften i Thorstrup Præstegård

nov, 09,11,2002 Revy

12.11.2002 Generalforsamling i Horne Gymnastikforening

19.11.2002 Familie og Fritid, Juledemonstration

23,11.2002 Horne Havekreds. Juledemonstration på skolen

27.11.2002 Generalforsamling i Horne ldrætsforening

29.11,2002 Julearrangementi Regnbuen

dec. 03.12.2002 Julekoncert og adventshygge m, Mats Rudklint

20.12.2002 Juletræsfest i Horne Hallen

22.12.2002 Juleoptog

febr, 01,02,2003 Højskoledag

06,02,2003 Eftermiddagsmødeipræstegården

marts 02,03,2003 Kirkekoncert m. Lemvig Kammerkor

22.03.2003 Lokalopvisning - gymnastik

!F
rLrtl l{si r{I

Udgave Nr.254

Stofsenest Lørdag 16, november

Bladet udkommer 28.-29. november
KR,4iillN{liRGi\DIl 9 . VARDE .TI'F.75 )l 14 L4

JOHT{ LARSE]I FRITIDSBYG APS
Mallevei 9 Horne 6800 Vatde

Tll.Æar 75 26 04 86 Bil 23 45 16 93

BRUUN
sroefc^lx t9 . 6æ2rgrht 15 29 n t2

BEUNSCAANO . 7OAYEGADE 13
6a7o øLGOD . tLF:75 24 4A æ
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG

v/ aut. ws.inst. SVEND HERMANSEN

RENAIILT Øeodvejl4l

ffi ff#?fiooo
Ttf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bir 40 28 33 93

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bilflf. 2122680u20330163 tl

EORNE
JOHil BORG HANSEX
XORNE .6800 vAaDE - TLF:78 26 m 93ew

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrerrnester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

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

Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00

eller efter aftale.
Svend Aage østerberg
Kirkebakken 5, Home

Tlt. 75 26 01 02

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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B Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt

TT fii iii i,iii ffi ffiffiffiE
Overleye kan du sikkgrt for folkepensionen, Ønsker:du

derimod for-tiat at leve'liuet når du,når den,5. alder, er 
,

det en godl,ide,at,få lavet en pensionsopsparingi :, : 
,

*o*,no ';#;;;;"n 
o, ir,;*i*o,i'pjl,'i" o* :

ratepension" io* ui nuturliSvis ti$atten Jitt'øLonomit

oelhu,r, ;; -t;'ii; *,,;-## *J i,,pu,; op

;;;,,*i;;;i;*' , , . , , 
,

AAndelskassen
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde
Tele{on 75 76 OO 10

www.andelskassen.dk

Solvangen 12
6800 Varde


