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El-inslallationer
Hvidevareservice
EDB- og data-installationer

lnduski-installalioner
Tele/alarmanlæg

Afd. afOlesen & Jensen

Autoriseret El-instollotør, Horne. Ilf. 7526'0166
Ring til

.

Råt*i3å

.

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'
Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b

Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk

Ttf.7526-0430

-

2368 8955

Horrre
3, Horne

Ttf.752602t4
t
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fiiner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

a

75260520
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Vi lilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt pe [f. 7526-0070
Mobiltlf. 201.6 6670
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Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel Sørensen - TIf. 75 24 72 33

2

75260214

Morten Henneberg,75260316
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IOR P IG ER VAN DT INTERNATIO NALT HAN DBOLDSTÆVN E
I HOLLAND I PASKEN

JU

N

Horneffistrups juniorelitehold i håndbold har i påsken deltaget i et internationalt håndboldstævne i Franeke i Holland.
Pigerne vandt den indledende pulje, og i finalen mod et andet dansk hold, Eritsø, spillede
pigerne det bedste de nogensinde har spillet, og vandt 11 - 3. Den høje internationale

standard i dansk kvindehåndbold gør sig også gældende ned i ungdomsrækkerne, fortæller holdets træner Aksel Hansen ved hjemkomsten,
Tillykke til de dygtige håndboldpiger:

lda Larsen, Line Madsen, Addi Brøste, Anne Kathrine Nielsen, Louise Lund Jensen,
Susanne Ditlevsen, Anna Hansen, Gitte Brynningsen, Lykke Lauridsen og Elin Kristensen,

MUSIKSKOLENS FORARSKONCERT DEN 3. MAJ
Musikskolens forårskoncert vil

i år byde på indslag fra børnehaveklassen,

numre fra

forskellige solister, rytmiske sammenspilsorkestre og kor,
Mats Rudklint, som er lærer ved musikskolen, vil lede slagets gang'
Fra det nye skoleårs start august 2001 vil Mats Rudklint være tilknyttet Horne Skole. Han
vil således kunne tilbyde undervisning af forskolehold, dvs. bh.kl., 1, kl. og 2, kl, Det

sidste år har han gået på kursus i netop denne aldersgruppe. Han vil også tilbyde instrumentundervisning, bl.a. klaver og keyboard. Er der interesse for det, kan der også
tilbydes kor.
Mats Rudklint vil fortælle nærmere om mulighederne under koncerten,
Så mød op til forårskoncerten den 3. maj kl. 19.00 på Horne Skole, for at lytte til noget
godt musik og for at få et indblik i, hvad musikskolen tilbyder på Horne Skole efter sommerferien,
På musikskolens

iOettinger

KROCKET PA HORNE STADION
Har du lyst til at være med til krocket, så mød op mandag - torsdag kl, 14,00.
Forsøgsvis vil vi prøve om aftenen - første gang tirsdag den 24. april kl. 19.00.
Nye som gamle spillere er meget velkomne. Køller kan lånes,
HIF Krocketudvalget
Kristian Hansen, Dejgård, Kristian Hansen, Transbøl og Kurt Aggebie
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Cykl' foråret i møde for 2 kr , per deltager med start fra Horne Stadions p-plads kl.
følgende datoer:

Tirsdag den 1, maj
Mandag den 7. maj
Mandag den 14 maj
Mandag den 21, maj

bur

t?Pedql:=

Mandag den 28. maj

Der bliver lodtrækning af små præmier undervejs, Turene cykles i Horne og omegn efter
vejr og vind (husk selv drikkevarer).
cykeltræf med Varde, Sig, Nordenskov

-

se Ugeavisen for Varde

Velmødt.
CykeludvalgeUKirsten, Gudrun, Else Marie, lngeborg

VOLLEYBALL I HORNE IT???
Jeg har gennem en tid fået nogle forespørgsler om ikke der er interesse for volleybåll

i

Horne I F
Måske!l!
Et er sikkert - kan vi samle nok interesserede, så der er et grundlag for at forsøge - er
hallen og rekvisitterne der også til at spille. Hvordan det så efterfølgende skal gribes an,
må vi ifællesskab finde ud af.

Jeg forestiller mig, at vi skal bruge tiden fra nu og frem til sommerferien til at lufte interessen, så vi kan være klar, når det bliver efterårfuinter. Jeg skal anmode alle, der bare har
den mindste interesse, om at melde tilbage, så vi kan se, hvor stor interessen reelt er for
at spille volleyball i Horne I F.

Tilbagemelding inden udgangen af maj 2001 er ønskeligt, så der kan arbejdes videre.
Har I ønsker om andre aktiviteter, er I meget velkomne til at henvende jer.

lnteresserede bedes henvende sig til undertegnede på: e-mail harck@post11.tele.dk
eller tlf.75260472.
Horne I F/Dora Harck
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HIF TEATERU DVALGET INFORMERER
Teatergarderobe

Nu er teatergarderoben blevet færdigflyttet ud til Keld Pedersen, Ølgodvej 16, Stundsig.

Her kan man låne udklædningstøj til næsten enhver lejlighed (pris 20 kr.), Man skal blot
kontakte Keld på tlf. 7526 0358,
Vi modtager også gerne aflagt'specielt' tøj.
Teaterudvalget

HERRESENIORKAMPE PA HORNE STADION

trw

Torsdag 24.m/

kt. 19.00

Fredag
Fredag

kt. 19.00

Serie5-TistrupB
Serie4-AlslevB

kt. 19,00

Serie4-SpangsbjerglF

kt. 19,00

Serie 5

-

kt. 18.45

Serie 4

kt. 19.00

Serie 5

- Outrup

kt. 19.00

Serie4-JernelF

kt. 19,00

Serie 5

kt. 19.00

Serie4-EsbjergfB

juni
8, juni
17, juni
1,

Søndag
Søndag 22. april
Søndag 29, april
Fredag 4, maj
Torsdag 10, maj
Søndag 20. maj

Varde lF

1

Esbjerg lF 92

-

Borris

SAMMEN STOD VI STÆRKT FOR HINANDEN OG VILLE IKKE
SKILLES
Vi føler, vi skylder jer kære medborgere en stor-stor tak

for den respekt og medfølelse I har vist os i en lang og
svær, mørk tid, Glæden ved at snakke/nikke gør alting

#Æ
j i,q

lidt nemmere igen.

Tak tiljer, som har hjulpet os/mig når det så
ud og livsglæden næsten var blæst helt

*!gc*

allersværestffi';;6

væk.
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Den store interesse der er udvist os ved at følge med
r*,:
de forskellige instanser/etaper har gjort, at vi/jeg kunne
få mange ting læsset af
W'ffiIWå1
-v skimte
-""'''- lidt lys
-' og
ffi,d
w;1:r:{wibtri€*ffi;.ffi}:!
Tusind tak tiljer, som har fundet tid til at stoppe op og lytte samt afgive lidt varme til os,
Tak til alle der på den ene eller den anden måde har hjulpet og støttet os.
Nicolaj og Niels Tradsborg

forude,
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NY INSPEKTøR I HORNE IDRÆTSPARK
Søndag den 1. april var der skiftedag på Horne Stadion. Lone og

Nie-_ls

HviiO-t'ilife iiafgl

efter 5 års ansættelse at prøve nye udfordringer. Bestyrelsen for HIP havde udset Thorkil Lindvig som efterfølger i inspektørjobbet og Else Marie Madsen som daglig leder i
cafeteriet.

Over 100 Horne-borgere havde lagt vejen forbi stadion for at sige farvel og goddag til de
implicerede.
Cafeteriadriften vil fremover være ldrætsparkens egen, hvorfor et eventuelt overskud vil
være med til at styrke foreningens drift, hvilket den nylig overståede generalforsamling
afslørede, at der i allerhøjeste grad er god brug for,
Regnskabsåret 2000 gav et underskud på 95,000 kr,, Forklaringen på det dårlige resultat

er eftervirkningerne af en rørskade i de gamle omklædningsrum, udskiftning af reflektorer i hallyset, ekstraordinære udgifter på tyverialarm og brandsikring. Plæneklipper- og
traktordrift har også været ekstra udgiftskrævende, lndtægterne har også været vigende,
idet hallen har været udlejet 122limer mindre end i året før.
For at rette op på den skrantende økonomi er det nødvendigt med en del frivilligt arbejde, idet der ikke kan udføres så meget lønnet arbejde som tidligere.
Bestyrelsen forestiller sig at indkalde til arbejdslørdage på stadion i lighed med hvad
Sogneforeningen praktiserede ved Åben By anangementet. Ligeledes er det vigtigt, at
sognets beboere er med til at bakke op om cafeteriet, så vi får en sund økonomi, der
fortsat gør det muligt, at cafeteriet kan være et samlingspunkt i forbindelse med arrangementer på stadion og i hallen, Den store opbakning omkring goddag- og farvelarrangementet lover godt for fremtiden.
På bestyrelsens vegne/Keld Jochumsen

TAK FOR 5 AR PA HORNE IDRÆTSPARK
vi vil her

igennem sige tak til brugere, kunder, bestyrelsesmedlemmer og alle vores

medhjælpere for 5 dejlige og lærerige år på Horne ldrætspark.

Trods travlhed, mange og lange arbejdsdage har der også været mange dejlige timer
med glade og positive voksne og børn, der har brugt deres fritid på stedet.
Vi ønsker held og lykke til Else-Marie og Thorkil, og siger tak for blomster, vin og pæne
ord. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en flot arrangeret reception,
Lone og Niels Hviid
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VAGTSKIFTE I HORNEHALLEN
Tusind tak for opmærksomheden ved vagtskiftet den 1. april.
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og vi vil bestræbe os på at indfri de ønsker I måtte have til stedet.
Vi håber, I vil tage godt i mod os og at I vil bakke op omkring Horne ldrætspark.
Mange glade hilsner fra Else Marie Madsen og Thorkil Lindvig

MATAS SPORTS CARE LøBET
Telefonnøgleløbet bliver

til Matas Sports Care Løbet.

Aslak Oveigaard, Matas, Varde er blevet ny hovedsponsor for løbet, der afuikles Kr.
Himmelfartsdag den 24. mai med start fra gymnasiet, Med sponsoratet har Aslak Overgaard ønsket at skabe noget for Varde. Han forventer 1000 deltagere i år, og håber at
kunne samle mindst 5000 deltagere allerede om 5 år.

Som noget nyt vil hele overskuddet, tilmeldingsgebyrerne, gå til velgørenhed. I år

til

Børnecancerfonden, Således vil Bubber komme til Varde på selve løbsdagen for at modtage den forhåbentlig store check til Børnecancerfonden'
Der løbes således:

Kt.09.45

Yzmaralon

Kl,

8,0 km

10.30

Kt. 10,35

4,5 km

2,2 km for gangbesværede
Med de forskellige løbslængder er der alle muligheder for at gøre løbet til en familiebegiKt, 10,40

venhed, Man kan tage madkurven med, evt. købe en pølse og en sodavand' Der vil
være opstillet telt på løbspladsen,
Deter 22, gang løbet afuikles. Det startede i 1990 under navnet Sparekasseløbet med
senere navneændring til Bikubenløbet. Det første år med 1030 deltagere.
Løbet anangeres i samarbejde med Alslev GU og Janderup FS'
Tilmelding til Matas,

Varde.

Red.

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.75154525
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HORNE AFTENSKOLE
INSPIRATlONSAFTEN

Tirsdag den 15. maj kl. 19.00

-

21.45

Hos Jytte Skov-Pedersen, EngdragetT, Ølgod

Forskellige former for borddækning vil blive vist bl,a. til en festaften eller en aften med
hyggeligt samvær med vennerne.
Medbring blomster og grønt til en dekoration.
3 timer

-

40 kr,

Tilmelding til Tove Sørensen, llf .75241044

FAMILIE OG FRITID
Heldagstur over Fyn til Tåsinge
lørdag den 26. maj 2001
Se annoncen i sidste nummer af Horne-Posten
Tilmelding til Mona Clausen senest den 27, april.

:: ::::

:::: :::::,,se. rsdas den

27rna*s

på,.,..

^@

På udstillingen var der mulighed for at se, hvad kursisterne havde arbejdet med i vinterens løb indenfor blomsterbinding, knipling, madlavning, pileflet og troldeværkstedet.
Desuden var der vist patchwork, som vil blive tilbudt på næste års kurser,
Aftenens underholdning var lagt i fingrene på Marie Laursen, Klovborg, der virkelig er

'Dus med himlens fugle'. Marie Laursen fløjter melodierne med musikledsagelse, men
hun benytter også sit særlig talent for at imitere fuglestemmer, som alle bliver i godt humør al at lytte til. At "naturfløjte" er en yders sjælden kunstart. Den bliver udført med en
fløjte, som dannes med to fingre,
'Naturfløjten" fik det til at risle varmt ned ad ryggen på os tilhørere,
Mona Clausen

8
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FAMILIE OG FRITID, HORNE
Familie og Fritid afrroldt generalforsamling i Horne Skole den 3. april

Under formandens beretning blev der fortalt om de arrangementer, der
årets løb.

Der havde bl.a. været en inspirationstur til en pilehave og en forbrugeraften, hvor Vest
Energi fortalte om dem selv, og om hvordan vi sparer på energien. I stedet for den traditionelle juleafslutning havde vi arrangeret fællesspisning, hvor kursusdeltagerne i "Madlavning for mænd" v/Lisbeth Hansen stod for maden, og så var hele familien inkl. børnene med. Tilvores adventsmøde læste Kjeld Søndergaard Pedersen op.
Gitte Hornshøj fra Herning har grebet den nye trend, behovet for igen at lære sig alle de

synlige og usynlige spilleregler på livets landevej, fra familiefester tiljobsamtaler og det
lige fta at pille en reje, takke for en indbydelse eller tackle en andens sorg - og komme
godt fra det. Det gjorde hun på Horne Kro på en meget levende og underholdende måde.

Desuden havde vi sang og underholdningsaften med Harmonikabanden og til allersidst
udstilling og afslutning ved Marie Laursen, Klovborg, som spillede på'naturfløjte", dannet
af to fingre.
Men sæsonen er dermed ikke slut, vi har endnu et modeshow hos Rita Aagaard, Tarm
og en udflugt sammen med de andre foreninger med forskellige stop over Fyn til Tåsinge

tilgode.
Så var der fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, som viste et lille underskud bl.a.

pga, at kontingentet er nedsat til 100 kr.
Da den nye folkeoplysningslov trådte i kraft den 1. august med fuld virkning fra årsskiftet,
er kravene til vedtægterne blevet skærpet, hvis foreningerne fortsat skal have tilskud
efter folkeoplysningsloven, derfor krævede det også nogle vedtægtsændringer.
På valg til bestyrelsen var Berit Gram (modtog ikke genvalg) og Kirsten Bødskov (modtog ikke genvalg). På valg til suppleant var Herdis Andersen. Som revisor var Lene Jensen Hansen på valg - og blev genvalgt,

Nyvalgt blev Dagmar Kristiansen, Maria Hansen og Louise Bertelsen. Vivil gerne byde
de nye velkommen i bestyrelsen, som bliver konstitueret senere, og farvel og tusind tak
for godt samarbejde i de forløbne år til de, der gik ud - vi trækker på jer, hvis det brænder på,
Derefter var der fremlæggelse af aftenskolens regnskab ved Tove Sørensen.

Familie og Fritid har et godt samarbejde med de andre foreninger i Familie og Fritid i
Lyne, Krusbjerg og Orten-Tinghøj, hvor der er blevet udvekslet erfaringer og givet ideer
til hinanden, Vi har været indbudt til flere af deres arrangementer i årets løb, bl.a. plejebosagen med Dorte Gramkow.

Aftenen sluttede med vin og skinkestang, efterfulgt af kaffe med lagkage og småkager,
fulgt op af en fællessang.
Familie og Fritid/Mona Clausen
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SANGAFTEN
Der er sang på Den Gamle Gård i Bjerremose onsdag den 25. april kl. 1g.30
Alle er velkommen.
Brugerrådet/Edith Rasmussen

FORARSKONCERT
I anledning af FNs internationale frivillighedsår arrangeres koncert i Vardehallen med
Slesvigske musikkorps ledsaget af sangerinden Grethe Sønck

tirsdag den 15. maj 2001 kl. 13.00 - 15.00 iVardehallen
Koncerten, som er gratis, er for alle pensionister og handicappede i Varde Kommune.
Beboerne på vore plejecentre bliver inviteret.
Hvis du som pensionist har lyst til at deltage i koncerten og eventuelt har brug for transport kan du tilmelde dig til Lene i dagcenhet på Hornelund senest den 8. maj, evt. på flf.

75260114,
Brugerrådet

HORNE BRUGERRAD
Horne Brugerråd har haft generalforsamling, Følgende medlemmer blev valgugenvalgt:
Børge Andersen (nyvalg), Elly Jensen (genvalg), Edith Rasmussen (genvarg), Lea Mortensen og Børge Madsen blev valgt som suppleanter.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Gunnar Andersen, formand
Børge Andersen, næstformand
Elly Jensen, kasserer
Edith Rasmussen, sekretær
Laurids Pagaard, rådsmedlem
Det kan oplyses, at Solveig, sygeplejersken har kontortid fra kl. 8
på mobiltlf. 2363 5480.

-

g og 14

- 15,

Jeanettes kontor tlf, 75260062, vagt tlf. 75260114, Sig tlf .7526 4920.
Jeanette vil, når alt er på plads, være at træffe 2 dage i sig og 3 dage på Hornelund.
BrugerrådeUEdith Rasmussen

1O
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HORNELUNDS VENNER
En stor tak til Hornelunds Venner, dvs. til alle jer, der støtter os ved køb af medlemskort.
Vi er nu 308 medlemmer. Også en stor tak til støtteforeningen, Hvad er det så vi laver og
for hvem?
Arrangementerne er først og fremmest for Hornelunds beboere, altså dem der ikke mag-

ter at gå til de ordinære arrangementer. Bestyrelsen møder stor taknemmelighed fra
beboerne og det er dejligt at få et varmt håndtryk, et smil og en stor tak for i dag, før vi
går hjem.
Januar: Året starter med en nytårsfrokost, hvor Lene pynter et festligt bord og bestyrelsen laver maden, som indtages afbrudt af musik og sang,

Marts: Generalforsamling. Marie Sørensen og Svend Aage Østerberg trådte ud efter
mange års arbejde i bestyrelsen, men begge blev som suppleanter. I marts havde vi
også besøg af Harmonikabanden, som både spillede, sang og fortalte historier, Det var
en dejlig livsbekræftende aften, som fik glade smilfrem hos alle.
April: St. Bededagsaften får vi varme hveder og kaffe, hygger os, synger årstidens sange, hvor urt og busk i skjul er på vej ud

-

for det er lærkernes tid, og våren er i luften.

August: Sommerudflugt, Turen gik til Bundsbæk Mølle, hvor der var dækket et overdådigt kaffebord i de gamle stuer. Vi rykkede sammen i 6n stue, så vi kom hinanden lidt
mere ved. Vi fik også en snak med bageren, som naturligvis havde bagt alt brødet i den
store, gamle ovn. Efter at have gået lidt rundt og set på udstillingen, gik turen i bussen
ind over Dejbjerg Hede, hvor synet af den blomstrende lyng var ved at tage vejret fra os"
Hvor er det dog et smukt syn hvert år. vi nåede også et kort stop i Oasen i Vostrup. En
stor smuk have, anlagt og passet af kun to mennesker. Et kæmpe arbejde. Så kørte vi
hjemad til aftensmad i opholdsstuen,
Oktober: Høstfest. Middag, fællessang og underholdning.

December: Hygge, kaffe og julegodter i opholdsstuen før Varde Garden kommer og
spiller. Vi synger nogle julesalmer, før vi åbner vinduerne for julemusikken. Julestemningen sniger sig langsomt ind over os.
Med venlig hilsen fra Hornelunds Venners bestyrelse, som nu består af:
Formand Elly Jensen
Næstformand lngrid Kristensen
Kasserer Børge Andersen
Sekretær Karen Thomsen
lndkøb Kirsten Aas Christensen
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MINILEGESTUEN

-

Kom og vær med hver fredag formiddag fra kl, 9 12. Alle børn under skolealderen og
deres forældre er meget velkomne, Medbring selv kaffe, Vi holder til i legestuens lokaler,
Det er gratis at være med. Vi følger skolens ferieplan.
Britta, Dorthe og Ninna

AKTIVITETSKALENDER FOR SPEJDERNE

c.€/

Kalender/start v/Spejderne.
Regnskabet for 2000 er godkendt, spejderarbejdet er planlagt for det næste halve år og
lidt til for nogle, Vores 2 faste arrangementer, nemlig generalforsamling og fastelavnsfe-

sten er allerede overstået, Et lille men sniger sig ind her, til næste år vil programmet
være knapt så langt, og vi vil starte til'gammel'tid, så alle får hele festen med, Jeg beklager, at nogle kom senere pga. for dårlig avertering.

Kommende aktiviteter i 2001
Sankthans bliver igen i år aftroldt på Skt, Knuds Plads (lige ved byskiltet mod Bjerremose), Aftenen er for alle som har lyst. Der vil være bål med heks, båltale, snobrød, kaffe,
ø1, vand pølsesalg. Det er blevet et lidt traditionelt program, men det er fordi vi hører folk
sige "vi havde en hyggelig aften', så hvorfor lave om på noget, som er godt, bare for at
lave om?

I uge 28 drager hele gruppen på sommerlejr til Gråsten, Ugen vil som altid byde på en
masse spejderarbejde og oplevelser, samvær, sure sokker, mad over bålfor de store,
lejrbå|, nye venskaber osv. osv. Helt sikkert en uge som mange allerede glæder sig til.
I august overrækkes årsstjerner til spejdere og ledere. Det er også på Skt. Knuds Plads.
Efter overrækkelsen spiser vi vores medbragte mad og hygger os en times tid,
Torvedag 2001 vil både spejderne med tombola, pølsesalg og vores flittige lopper være
at finde med deres boder - her kan man altid gøre en god handel.
Jeg var lige ved at glemme vores kanoer! Dem kan man leje med redningsveste stort set
hele året rundt. Det er ganske enkelt bare at kontakte Poul Erik Juelsen pr. telefon, så vil
han give den bedste vejledning og sørge for selve udlejningen.

I november tager hele gruppen til Assenbæk på juleweekend for at runde året af. Ugen
er som regel fyldt med hemmeligheder, god mad, røde kinder og meget tid til samvær på
tværs af gruppen.
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Ja, hvad skal jeg sige??

Sidder du derhjemme og har lyst til at blive en del af det her - enten som spejder eller
hjælper er du velkommen til at kontakte os. Faktisk kan du prøve at være med til spejder

på mødeafterne 3 gange uden at skulle tænke på kontingent og medlemskab og alt det
der.
Er du allerede en del af det hele, så glæd dig og se at få sat kryds i kalenderen.

Hold øje med vores aktiviteter i Horneposten

og spejdernes eget blad, Nyhedskvisten,

som du kan se på skolens opslagstavle eller låne hos en kammerat, Vi hænger også
plakater op 10 forskellige steder i byen iforbindelse med større arrangementer, så hold
øjne og ører åbne, hvis du skulle have fået lyst til at prøve noget af det ovennævnte.

Spejderne kan kontaktes på følgende tlf. nr.:
Gruppeleder: Tina Nielsen, tlf, 7526 0047
Kanoudlejning: Poul Erik Juelsen, tlf. 7526 0406
Loppeformand: Frederik Lauritsen, tlf. 7526

0126
Tina Nielsen

vl

NYE I GRUPPERADET - KFUM SPEJDERNE

Velkommen til Frank Hansen, Hans Guldager og Anna Andersen i grupperådet, Det
bliver et sjovt og spændende år, hvor I vil møde'nye" mennesker og blive kastet ud i en
del, måske anderledes arbejdsopgaver end dem i nok beskæftiger jer med i det daglige.
Velkommen tilbage til Jeppe Mortensen. Jeppe har sagt ja til at være gruppelederassistent og i løbet af nogen tid blive vores nye gruppeleder. Jeppe har tidligere været leder
for Juniorspejderne og Ulveungerne. Han har selv et barn i en enhed og kender godt til
spejderarbejdet både i og uden for gruppen og alle i gruppen kender Jeppe.

velkommen tiljer alle fire og rigtig god arbejdslyst, med håb om mange sjove timer og et
godt samarbejde,
På gruppens vegne/Tina Nielsen

Å2il
Yi//

SALG AF LODSEDLER I HORNE OG OMEGN

Spejderne i Horne vil gerne sige tak for den støtte, der blev vist i forbindelse med salg af
lodsedler i Horne Sogn. Salget gik over al forventning, og der blev udsolgt, Tak
KFUM Spejderne i Horne
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SPORTSUGEN 2O()1

Her følger en kort og meget foreløbig oversigt over sportsugen 2001, som foregår i peri-

oden 4.-10. juni.
Sportsugen begynder 2. pinsedag med gadefodbold.
Tirsdag den 5, juni, grundlovsdag, er der'pigefrokost i teltet. Sidste års succes lægger
op til en gentagelse i år, hvor de, som sidst gik glip af begivenheden, har muligheden i
år. Viforventer at begynde lige efter middag.
Billetter til arrangementet kan købes i Horne Hallens Cafeteria fra den 14, maj. Billetter
skal købes på forhånd, da de inkluderer både entre og menu.
Vi forventer også at Skomagerturneringen i billard finder sted denne dag.
Onsdag er der 'havetraktortræk' på programmet. Mange er ejere af en havetraktor og
her er der så mulighed for at aftrøve ens egen - og haktorens formåen. Der vil blive
trukket en slæde som ved tigtig traktortræko, så det er bare med at få traktoren trimmet
og klargjort.
Hør nærmere om regler og tilmelding ved Jesper Harmsen tlf. 7526 0709 eller Henning
Højrup tlf. 75260281.
Fredag er der Tour de Horne. Cykelrytterne vilforsøge at trampe så mange penge ind
som muligt,
Alle som har sponseret 100 kr. eller mere deltager i lodtrækningen om forskellige præmier. 1. præmien er et weekendophold for 2 personer.
De seneste år har børnegøglevogn været et fast indslag i sportsugen. De hidtidige instruktører har valgt at stoppe, men heldigvis har nye valgt at kaste sig over opgaven,
Lørdag aften løber dette års udgave af børnegøglevognen over scenen i hallen , Herefter er der rafleturnering i teltet og børnediskotek i hallen.
Sidste år afholdtes børnedyrskue for første gang med stor tilslutning , så derfor prøver vi
igen .Vi har indtilvidere valgt at holde anangementet om søndagen.
' Det er den foreløbige plan, men dyrskuet kan blive begrænset til ikke klovbærende dyr
pga. m & k syge. Opslag følger senere.
I løbet af ugen bliver der også spillet håndbold- og fodboldkampe.

Der vil i år ikke være Sommerfest i forbindelse med sportsugen , men en uge senere
lørdag den 16. juni er der fest i hallen arrangeret af HIP og HIF i fællesskab,
Musikken leveres af B1ørn & Okay og underholdningen af Sommer & Schwartz,
Sæt kryds i kalenderen denne dag, billetter kan allerede nu købes i Horne Hallens Cafeteria.
Sportsugeudvalget.
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SA ER DER FEST

Et lille udvalg nedsat af HIF og HIP har nu konceptet klar til alle tiders fest i Horne Hallen,

der løber af stabelen lørdag den 16. juni kl. 18.30.
Der lægges ud med en 3 retters buffet plus dessert, Der er desuden kaffe ad libitum hele
aftenen til den nette sum af 0 kr,

SOMMER & SCHWARTZ vil efterfølgende underholde med såkaldt'dansk underholdning i vestjysk verdensklasse" og der er garanti for spøjs komik på højt plan.
Denne fantastiske aften sluttes af med 4-5-6 timers dans til et af de bedste danske danseorkestre nogensinde, nemlig BJØRN & OKAY,
Snyd ikke dig selv for denne aften. Reserver plads allerede nu på tlf. 7526 0352 eller

i

hallens cafeteria. Billetterne koster 225 kr.
På festligt gensyn/HlF og HIP

SOMMER & SCHWARTZ
Sommer & Schwartz er en eksklusiv lille duo, der turnerer landet rundt for at sætte liv
mere eller mindre "kedelige' selskaber,

i

Duoen serverer en underholdningscocktail med sange, monologer og dialoger med
direkte publikumskontakt. Showet er udelukkende lagt an på at give publikum en morsom og hyggelig oplevelse

*

og spænder vidt fra opera til fællessang og alt derimellem.

Bjørn & Okay har i over 30 år kørt landet tyndt for at optræde for et utal af mennesker,
Gennem årene er det også blevet til rigtig mange hits på Dansktoppen og andre hitlister

med melodier og sange, som næsten er blevet folkeeje. Hvem husker ikke hits som
"Den gule flyve/, "En lille bitte tåre der faldf, "Snevalsen', 'Hun er bare 15
godmorgen',

å/

eller "Hallo,

Senest har det populære band modtaget guldplader for 25.000 eksemplarer af både
'Bjørn & Okay ta'r kegle/'og "Hit's på Dansktoppen',
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SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD

JBU
Placering Point DGI
Placering Point
Micro 94
nr. 7
5
Amtsserie Old Boys nr, 5
21
Micro 94 B
nr. 5
Veteraner herrer nr, 1
6
35
Micro 93
nr. 4
14 Herre serie 2,1 nr, 6
17
Mcro 93 B
nr. 4
11 Herre serie 2,2 nr. 5
21
Miniput B 91
nr.Z 28 Herre serie 2,3 nr.8 10
Miniput B 90
nr.2 27 Herre serie 2,4 nr.4 22
LilleputB nrS
Herreserie3 nr.s
9
15
Lilleput C
nr, 1
Herre
serie
4,1
nr.2
29
34
Herre Ynglinge A nr. 1
31 Herre serie 4,2 nr. 6
14
Lilleput piger B
nr, 5
4
Old Girls
nr, 1
43
Dame Junior B
nr. 2
7
Amtsserie damer nr, 3
28
Dame serie 1
nr. 6
5
Herre Junior nr, 4
16
Som det fremgår af stillingsoversigten var der 4 hold, som sluttede på 1. pladsen i deres
pulje: Lilleput C, Herre Ynglinge A, Veteraner og Old Girls,
Lilleputdrengene deltog i regionsfinalen, men tabte alle kampe,
Herre Ynglinge blev også amtsmestre og deltog herefter i Jysk mesterskab iÅlborg, hvor

de blev opnåede en flot 2, plads. I den sidste kamp kunne de nøjes med uafgjort for at
blive jysk mester, men tabte desværre $4 til et hold fra Århus,
Veteran- og Old Girls holdene gik direkte videre til landsmesterskabet i Vingsted Centret,
Veteranerne kom hjem med sølvmedaljer, idet de tabte 3-2 til Sønderjyllands Amt i flna-

len, old Girls blev nr, 6, men havde de blot scoret 1 mål mere, var de kommet med

I

slutspillet om medaljer,
Foldboldudvalget vil gerne ønske holdene tillykke med de flotte resultater,
Vi vil også gerne sige tak til trænere og holdledere for jeres arbejdsindsats i vintersæsonen 2000/2001,
Foldboldudvalget
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FODBOLDSKOLE I HORNE I UGE 27 - START 2. JULI

2OO1

Piger og drenge født i 1985 - 1994
5 dage med sjov fodbold med DGI Ribe Amts amtsinstruktører
Husk tilmelding senest den 21. maj
Se annoncen i sidste nummer af Horne-Posten

UDENDøRS FODBOLD 2O()1 . TRÆNINGSTIDER
li,tkllåinitilii:iriii:::a:

j:.::i'i:i.r:i:i.::::i::

i6Uft ktdlir:i':::

Herrejunior

Mandage + onsdage

(åro. 85/86)

Damejunior
{år0.84/85/86)

Lørdag

18.30 - 20.00

0nsdage

Tistrup (sammen

Onsdag

18.00 - 19.15
Mandage + onsdage

Piger
(år0.87/88)

'St€d:ir':i:.:r:i:i:

Lige uger i Horne
Ulioe uoer i Tistruo

19.00 - 20.30
Tirsdage + torsdage

Drenge
(åro. 87/88)

,Stårtdat0..:.:,:.

j:.:.:ii.r

10.02.01

med damesenior)

28.03,01

Lige uger i Tistrup
Ulioe uoer i Horne

Lørdag
03.03.01

Lige uger iTistrup
Ulioe uoer i Horne

Mandag
12.03.01

Lilleputdrenge

17.00 - 18.00
Tirsdage + torsdage

Ulige uger i Tistrup

Tirsdag

(åro. 89/90)

18,00 - 19.00

Lioe uoer i Horne

06.03.01

Lilleputpiger
(åro. 89/90)

Mandage 17.30 - 18.30
Torsdaqe 17,00 - 18,00
Mandage + onsdage

Lige uger iTistrup

Mandag

Miniputdrenge

(åro.9'l/92)

'17.15

Miniputpiger
(årq. 91/92)

Mandage 17.30 - 18.30
Onsdaoe 17.15 - 18.15
Fredage + tirsdage

MrKrodrenge

- 18.15

Ulioe uoer i Horne

12.03.01

Lige uger i Horne
Ulioe uoer i Tistruo

Mandag
12.03.01

Lige uger i Tistrup

Mandag

Ulioe uqer i Horne

12.03.01

Lige uger i Tistrup

Fredag

(år0.93/94)

17.00 - 18.00

Ulioe uoer i Horne

06,04.01

Mikropiger

Fredage + Ursdage

{åro.93/94)
Mikrodrenge/piger
(år0.95/96 +vnore)

17.00

Lige uger iTistrup
Ulioe uoer i Horne

Fredag
06.04.01

Lige uger i Tistrup
Ulioe uoer i Horne

Fredag
06.04.01

- 18.00

Fredage
17.00 - 18.00

Bemærk at der er foretaget ændringer i nogle af træningstiderne i forhold til, hvad
der tidligere er
,ngdomsudvarget

annoncerett

Horne/Tistrup
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PORTR.ÆT AF

UNGDOMSAFDELINGENS FODBOLDTRÆNERE

Sigurd Møller, Horne,39 år
Ttf. 75 26 0226
Har tidligere været hjæpetræner for lilleput hold
og har været indendørstræner iflere
rtnge!
Ei selv aktiv fodboldspiller, nu på Hornes old-

år.

r.

,

I

boys/veteran oldboys.

l\'Iette'l'høstesen, Hornu, l5 år

Tlf.

75 ?6 04 59

Har trænet lilleputpiger de sidste 2 år'. Er selv fodboldspiller
r:g spiller p.t. på Ilorne/T'istnrps darncjurriorhold.

Nai Gåirtner, Tistrutrl,43 år

Ttf" 75 29 98 01
Har ticlligere trænet fbrskellige ungdornshold lige fra rnikro
til junior. og har de sidste 2 år trænei miniputdrenge i
l'{orne/'I'istrup. Er selv en rulineret l'odboldspiller, Spiller

Kim I'lansen, I'hrne, 30 år
TIf. ?s 26 08 30
Ny som træner i Home/Tistrup. Har tidligere trænet drenge
og lilleputdrenge i Øster Nykirke ved Cive, hvor han også
har gennemgået diverse turgdourstrænetturser. Spiller selv
lbchold i seniorafdelingen i l"Ionte, hvor han står på rnål. Er
desuden nyvalgt medlem af ungdomsridvalget i

Rasmus Nielsen, Florne 19 år

Trf. 75 26 04 56
I-Iar trdligere trænet miniput- og lilleputdrenge i indendørs
lbdbokl. Hnr desuden l,æret træner på DGls fodboldskole i

Tistmp. Er selv fodboldspiller. Spiller nu i seniorafdelingen i
Home.

19

&Iichael Burkarl, llornc, 15 år
11f. 75 26 04 69
Var \iælpetræner for niniputclrenge sirJste år. og har også
været træner i indendørs fbdbold i llorne. Spiller selv på
henejtmiorholdet i l{orne/Tislnrp.

Line Hee Kousgård Hansen, Tistrup, 18 år
75 29 91 07 I t7 33 32 62

Ttf.

Trænede i 1999 rnikropiger i indendørs fbdbold i Tistrup.
Har selv spillet fodbold i HornelTishup i 5 år.
Har gennemført et enkelt aftenskursus for trænere i 1999.

Jens Bach Mortensen, Tistrup, 42 år
Tlf. 75 29 9A7t
Har hænet mikro- ogminiputhold i HordeÆistrup de sidste 5
år. Har desuden tidligere h'ænet både senior, drenge,junior,
ynglinge og damejrurior. Selv fodboldspiller gennem mange
ar. Spiller nu på Tishtp's veteranhold. Har deltaget i
trænerkurser indenfor både JBU oe DGI.

Preben Gårtner, Tistrup

Ttf. 75 29 98 69
Har tidligere trænet rniniputdrenge i indendørs fodbold, hvor
han også har været lioldleder. Er selv tidligore
fodboldspiller.
Jesper Harmsen, Horne,

31"

år

TIf.7s 2607 t9
Ny som træner i Horne/Tistrup. Er selv fodboldspiller.
Spiller i seniorafdelingen i Home. Er begyndt på JBU's
basiskrnser og har gennemført kursus A.

Kristen Krogh, Horne,46 år
Trf. 7s 26 00 42
Ny som hæner i Horne/Tistrup.
Har tidligere selv spillet fodbold i ungdomsafdelingen i
Home.

Dennis Hansen, Tistrup, 15 år

Trf. 7s 29 96 47
Træneraspirant. Har været hjælpetræner for rniniputdrenge i
indendørs fodbokl i vinter.
Spiller selv på HomeÆistrups lrerejuniolhold.

Klaus Langsig, Tistrtrp, 14 år

Trf. 7s 29 97 9t
Træneraspirant. Har været $ælpetræner for minipufdrenge
ftrdendørs fodbold i vinter.
Spi ller selv på Honr e/Tistrups herej umorhold.

i

Anne.Mette Jensen, llorue, 17 år

Ttf. ?5 26 021t
Trænede også miruputpiger sidste år. Har selv spillet fodbold
i rnange år, og er mr dameseniorspiller.

Pia Spangsberg Chrisfensenn Tistrup, 33 år

Ttt

75 29 98 60

Trænede også rnikropiger sidste år'.

Steen Spangsberg Christensen, Tistrup, 38

år

Trf. 75 29 98 60
Har tidligere trænet både milrodrenge og mikropiger. Er
selv fodboldspiller og rutineret må:hnand. Spiller nu oldboys
i Tistrup.

Niels Jørgen Sunesen, Tistrup, 39
TIf. 7s 29 9126

år

Har været lræner i ungdomsafdelingen i flere år, både
indendørs og udendørs. Har selv spillet fodbold i mange år
og spiller nir på Tishup's oldboys-hold.

Henning Lindenberg, Ilorne, 38 år

Ttf.

75 26 04 s0

Har trænet mrkrospillere de sidste 3 år, Har tidligere selv
spillet i urgdornsafiJelingen i Home.

Palle Fallesenn Tistrup, 37 år
TIf. 75 29 L1 04 t 23 23 31 52
Har hænet drenge- og-iuniorhold i tuene ira l gSS til I988.
Er selv fodboldspiller, har gennem årene spillet på cliverse
hold i Tistrup. Har gennemgået DBU's tlænerkurser A, B, C,
Lasse Flindsig, Tistrup,
Tlf.75 29 9r t3

14

år

Træneraspirant. I{ar været l$ælpetræner i indendørs i vinter,
Spilier selv på Horne/Tishups herrejuniorholcl.

Søren Kristensen, Tistrup, 33 år

Trf. 7s 29

10 08

Har trænet mikrospillere de sidste 2 år, både indendørs og
udendørs" Er selv fodboldspiller. Spiller i seniorafdelingen

i

Tissxp.
Peter {nggaard, Tistrup, 36

år

Tlf. 75 29 98 68
Har tidligere tænet mikrodrenge, både indendørs og
udendørs. Er selv en rutineret fodboldspiller, har spillet på
diverse hold i Tistmp i 30 år.

Gert Bejder, Horner 34 år

Trf.

7s 26 09 95

Ny som træner i l-Iome/Tistrup. Har selv spillet fodbold i
Bange ar for bl.a. SGI, Tarp og Abild. Spiller nu på oldboys
i Home.

Tistrup, 33 år

Lars

Jensenn

Tlf.

75 29 10 ss

Har tidligere trænet rnikrohold.
Er selv fodboldspiller, spiller på seuiorhold i Tistmp.

Hans Guldager, Horne,35 år

Ttf.

75 26 05 01

Trænede også rnikrospillere i Hornelfistrup sidste år" Er selv
fodboldspiller. Spiller på Hornes oldboysltold,

Vi mangler endnu en træner rn/k til mikropigelnel
Interesseret? - så ring til Jm Kaster på tlf. 75 29 95 45.

Lars Jensenn Horne, 4l år
Ttf. 75 26 03 13
Trænede også mikrospillere i Horne/Ti$trup sidste år,

Erik Jørgensen, Tishup, 34 år
Tlf. 75 29 t7 97
Ny

som træner

i HornelTistrup. Spiller selv på seniorhold i

Tistnrp.

Kim Lind, Tistrup,42 år
Trf. 75 29 96 55
Målrnandstræner for alle ungdornshcld. Hal tidligere været
fræner i ungdomsafdelingen og også rnålmandstlæner. Har
rnælgs år's erfaring sorn målmand, spiller nu på

oldbovsholdet i Tistrun.
23

SPILLEDRAGT - FODBOLD
UNGDOMSAFDELINGEN

ø@w

Her før sæsonen rigtig går i gang, skal vi for en ordens skyld gøre alle forældre og spille-

re opmærksom på, at den officielle spilledragt i ungdomsafdelingen i Horneffistrup er
som følger:

.
o
.

Hvid/blå bluser
Blå shorts
Blå strømper med hvide striber

Klubben stiller bluser til rådighed for alle hold.
Shorts og strømper skal spillerne selv sørge for. Det er selvfølgelig ikke nogen betingelse for at komme med til kamp, at man har de rigtige farver, men det ser godt ud og det
giver en vis holdfølelse og klubidentitet, når alle spillere er klædt ens på.

Klubben har desværre ikke midler og ressourcer til at stille en komplet spilledragt til rå-

dighed for alle hold, så vi opfordrer spillere og forældre til så vidt muligt at sørge for den
rigtige dragt til kampe. Det kunne f.eks. være et ønske på spillerens fådsebdågsønskeseddel,
Ungdomsudvalget Horne/Tishup

SÆSONAFSLUTNING
Sæson 2000-01 er slut, et travlt og aktivt år med samme høje medlemstal som sidste år.
Tistrup skytteforening holdt afslutningsskydning i uge 12 og afslutningsfesten blev
afuiklet mandag den 26, marts med uddeling af præmier fra kommuneskydning, pokal og
afslutningsskydning samt fra skydning på festskiver. Kommuneskydningen hjembragte
fire pokaler og ti præmier tilforeningens medlemmer, resultatliste kan findes på Tistrup
Skytteforenings hjemmeside www.Tistrup,dk/skytte
En stor tak til Horne Andelskasse, Vestjysk Andel i Horne, Sydbank, BG Bank og Unibank i Tistrup der har sponseret præmier til afslutningsskydningen .Vi har igen i år
lavet aftale med Helle Skytteforening om leje af deres 50 m udendørsbaner i sommerhalvåret,, Vi har åben hver tirsdag aften kl, 19 -21,første gang tirsdag den 17. april. Har
du lyst at være med så mød op i Helle, Har du brug for yderligere oplysninger så ring til
Kurt på 11t.7526 0380 eller Arne tlf, 7529 9193, Har du andre planer for sommeren, siger
bestyrelsen tak for denne sæson og på gensyn til september, når den nye indendørs
sæson starter op i Tistrup Skytteforening,
Bente Olsen
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øSTER HERREDS SENIORKLUB
Den 28,

-

30, maj arrangerer vi en 3 dages tur til Slesvig med afgang fra Torvet i Ølgod

kl, 07.00. Vi kører til Danevirke, Kielerkanalen og videre til Frederiksstad, Tønning og
Ejderens udmunding. I Husum stiger vi ombord i toget og kører over til Sild. Derfra over
Rømø, hvorefter turen går mod Ølgod, Vi har lærer Georg Dreesen, Ansager med som

rejseleder på hele turen.

Pris med to overnatninger og fuld forplejning 1.750 kr. pr. person, Vi overnatter på
Strandhotellet i Tønning,
Tilmelding senest den 25. april på llf .7529 9162 eller 7526 0185,
Alle er velkommen,

Bestyrelsen

SngANK
gøre for dig!
25 . 6862 Tistrup . Tlf .7529 9026

Huad kan ui
Storegade

DqslL

o

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

lørdag

8.00-18.00
8.00-17.30
8.00-12.00

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44
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BILLARD

Så er turneringen slut for i år, Holdene spillede i VBU serien og serie 2, Hold 1 blev nr. 2 i
VBU og hold 2 blev nr, 2 i serie 2, medens 3. holdet sluttede på en tredje og sidste plads,
Jeg synes holdene har gjort det godt, så må vi se om det bliver samme kreds til næste år
og om hold 1 og 2 er rykket op,

Der har også været ungdomscup, hvor steffen, Rasmus og Mads har deltaget, steffen
blev nr, 2 i klasse A og gik videre til landsmesterskab,
Rasmus og Mads blev samlet nr, 11 eller 12 total i begge turneringer i klasse B,
Vi er nogle stykker, der træner tirsdag aften, så er der nogen, der vil prøve, er de velkomne. Alder mindst 10 år.
BillardudvalgeUKjeld Petersen

Hold 1: Thorkil Lindvig, Svend E. Pedersen, Finn Nielsen, Ole Graversen og
Per Kristensen.

Hold 2: Poul H. Guldager, Rasmus Guldager, Kjeld Petersen, Sleffen Pedersen og Finn Barslund.

Hold 3: Hans Bertelsen, Kim Barslund,
Mads Jochumsen og Rene Knudsen.
(Carsten Thygesen og Uffe Holm er
begge stoppet)
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Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel.

Privat:

Tlf. 75 28 98 99

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, llf. 75 26

M

L0

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Konlorlid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontorlid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

x-

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.
Ring og aftal tid, - så blander vi farven

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

7
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TIf.75 26 43 92. Bit 21 77 06 92

7

Når du træner eller er i konkurrence,
fotbruger din krop energi, og din tem-

I
I
I

peratur stiger. Temperatut-reguleringen
klatet kroppen ved at svede, når du blot
sgrger for at drikke rigeligt med væske.
Men tabet af energi må du kompensere
ved at tilfpre ny energi i en form, som

,
)
,
,
/

kroppen kan optage.
Matas Energidrik indeholder de vigtigste

I
,
I
I

typer kulhydrater, din krop skal bruge
under fysisk arbejde. Drikken er lavet i
pulverform, så du selv kan blande så
meget vand i, som passer til dig.
Med væske- og energibalancen i orden

kan du yde

dit

bedste.

Og da

Matas

Energidrik fås med både citrus- og

i1
Skansen 2 . 6800 Vardc

tropicalsmag, er det faktisk en nydelse
God kamp!

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft ril sport

.T1f.75220025
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cyMNASTtKOpVtSNtNG 24. MARTS 2001 I HORNE HALLEN
Traditionen tro slutter vi altid sæsonen af med opvisning i

hallen.

Q7l

I I

Det er en aften alle, både børn, forældre, bedsteforældre og ledere glæder sig utrolig
meget til,

0m formiddagen bliver der gjort klar til den store aften, Stole bliver stillet op, bagtæppe
hængt

op, redskaber

og gymnastikrekvisitter.

flyttet og ikke mindst bliver der pyntet meget flot op med Oiombier

Alle 10 hold lavede en rigtig god opvisning med fantasifulde udklædninger, sjove redskaber (eksempelvis cykellygter), flotte spring og i det hele taget rigtig goåt gymnastik
til
noget inspirerende musik, Det er en fornøjelse at være en dei af så åt<tiv en gymnastikforening, som har så mange gode hold, som kun får ros, når vi kommer ud tiibpvisning
andre steder' I vinter har der været fra 14 til mere en 30 gymnaster på de foiskelligå
hold og det er virkelig flot, når man tænker på, hvor stort et uOUuO at forskellige
aktiviieter der er,
Opvisningen ville selvfølgelig intet være uden det talstærke publikum, som trofast møder
op hvert år,

Aftenen rundede vi af med opvisning af juniortræningsholdet fra område 4 (Blåbjerg,
Blåvandshuk og varde Kommuner), sbm består af unge mennesker i alderen fra 13-1g
år, som gerne vil lave ekstra gymnastik. De skal væie aktive i lokalforeningen, for at
deltage på holdet, Pigerne havde en gulvskrubbe som redskab ret ukaditionelt.
Drengene var meget dygtige til at springe,
TAK til alle gymnaster og ledere for en spændstig sæson 20O0t20O1.Vi glæder
os til at

se jer alle igen til efteråret.

også TAK til alle der hjælper os både med opstilting og ikke mindst oprydning efter opvisningen,
HGF/Lene Jensen
Ældste deltager på "spændstige mænd" er netop
g0 år her i april, Hjertelig
tillykke,
rybt
Red.

PROGRAM FOR HORNE 4H
April:
Lørdag den

28,

Første besøg

18.
19.

Døgnfluen

Maj:
Fredag den
Lørdag den

28

Kredstur m/Ølgod-Tistrup

4H

kt.17

kl.12
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OPLEVELSER MED 4H I HORNE.

ffi
tW t

Vi vil fortælle lidt om, hvad det er at gå til 4H. Man
#
kan vælge at have et dyr med som opgave, men detft-ryg$.1ffi

kan også være alt muligt andet som eksempelvis:i:,åå"å"åb
bagning, madlavning, regnskab, mit værelse o.s,v,
I

Kun fantasien sætter grænser.

Typisk vælger man opgaven i februar. I løbet af forår

og sommer får man 3 gange besøg derhjemme fra
4H klubben, så de kan se, hvordan det går med
opgaven,
I september er der så dyrskue og udstilling i Varde,
hvor man bliver bedømt på det, man udstiller med,
De yngste børni 1.-2. kl. laver som regel en Spiregruppe, hvor de har en fællesopgave med, I år er
temaet VAND,
De samles så hos Jette og Marinus onsdag eftermiddag, hvor de laver forskellige opgrver, tegner og går ned til den lille sø for at fiske haletudser, larver og andet kryb, som de
så har i et akvarium.
I

Horne 4H er der aktiviteter året rundt for både store, små og hele familien,

Den første fredag i hver måned er der klubaften, hvor man laver og oplever mange forskellige ting (svømmetur, se film, lave påske-/juleting). Det kan også være UNG NAT (se

Anders' og Mads' indlæg i sidste Horne Post), hvor man helst ikke skal/vil sove,
I løbet af året er der også et par udflugter hvor hele familien kan deltage,
I juli måned tilbydes som regel et par dage, hvor man kan lave forskellige ting i klubben
fra kl, 10 15, loktober er der noget, der hedder årsmøde, man kan egentlig kalde det

-

vores egen udstilling, for der laver vi små udstillinger i hallens mødelokale og vi får
årsnåle m,m, alt efter, hvor mange år vi har været med,
I de mørke vintermåneder er der også værkstedsdage, hvor der bl.a. produceres træting,
nisser og andre ting til salg. I december kommer så en af årets højdepunkter, nemlig
julefrokosten for hele familien,
Vi har haft rigtig mange gode oplevelser med 4H og ved, at der kommer mange flere,
Familien Hansen
Hvis man er interesseret i at være med, kan yderligere informationer fås hos Jette og
Marinus Poulsen, tlf. 7526 0356.

Billedet: Camilla med kanin til 4H dyrskuet i Varde
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HORNE OMRADET DRÆNES UBERETTIGET FOR 1,5 MIO. KR.
PR. AR
Efter at Told & skat i 1998 besluttede, at husene i den nordlige del af Varde kommune
grænsende op til Ølgod var mere værd end tidligere, er området med Horne som det
centrale blevet drænet for anslået 1,5 mio, kr. om året iekstra skatter ud over hvad
andre områder i landet har måttet betale.
Ejendomsværdistigningen var det år på over 30% mod ca, det halve for andre tilsvarende områder. For en almindelig gennemsnitshusstand svarer det til en merudgift efter skat
pr. måned på ca. 100 kr. eller 1,200 kr. pr. år.
Jeg fik nedslag i ejendomsvurderingen svarende til de 15%, som jeg mente husene var
for højt vurderet. Men Told & Skat har pure nægtet, at deres fastsættelse af områdets
standardpris, der med et slag hævede prisen pr. kvadratmeter med 1.200 kr. var forkert.
For at kunne give mig det nævnte nedslag har man derfor slået knude på sig selv for at
finde på særlige forhold ved netop mit hus, der skulle give anledning til nedslaget, 'Dårlig

bygningskvalitef og'speciel indretning" var argumentet,
Jeg var selvsagt ikke enig i afgørelsen og førte den helt til doms ved landsskatteretten.
Problemet var bare, at jeg ikke var uenig i prisfastsættelsen, men kun i måden den var
beregnet på. Og landsskatteretten har ikke kompetence til andet end at afgøre rigtigheden af selve fastsættelsen . Derfor er det ikke overraskende at Landsskatteretten stadfæstede prisfastsættelsen. Det interessante i dommen var præmisserne, der soleklart
underkender Told & Skats beslutning fra 1998 med følgende formulering:

"lfølge statistikken for salg af enfamiliehuse i Varde-Ølgod vurderingskreds i 2,
halvår 1998 var - beregnet på 136 salg - den gennemsniflige købesum 1so/ohøjere end de ansatte ejendomsværdier på 1/1 1998. Dette svarer alt andet lige
til en handelsværdifor nærværende ejendom på ...,"

-

De andre 150/o, der hidrørte en stigning i standardprisen for området og som blev underbygget af 4 hussalg i Horne, er med andre ord det rene vrøvl,
Jeg behøver vel næppe nævne, at Told & skat er bedøvende ligeglade med Landsskatterettens ord.

Jeg må sige, at min retsbevidsthed er blevet rykket alvorligt. Told & Skat kan efter forgodtbefindende trylle en skattestigning frem uden bund ivirkeligheden. Hvis man tillader.
sig at klage risikerer man at få påhæftet negative udtalelser på sin ejendomsvurdering og
disse kan IKKE ankes.
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skaljeg da også i mit stille sind undre mig over at Horne-områdets borgere bare
accepterer en ekstra skattebetaling på 1,5 mio. kr. om året. Jeg har nu fået en landsska!
terets dom på at Told % Skats fastsættelse af standardprisen var forkert. Men Told &
Sluttelig

Skat nægter at ændre standardprisen, bl.a. med den begrundelse at jeg er den eneste
klager i området.
Se hele sagen på
I

i

internettet

Hele sagen kan findes på følgende internetadresse:
http

t h o m e p a ge. m a c. c o m / stig I ee rb ec A S k attes a g/
Stig Leerbeck

HORNE SOGNEFORENING
På møde den 26.

Formand

februar 2001 har bestyrelsen konstitueret sig sådan:

Gert Lynge Christensen

ilf. 7694 5000

Næstformand ErikThomsen

flf. 7526 0340

Sekretær
Kasserer

Kirsten Sørensen

ilt,75260173

Keld Pedersen

ilf, 7526 0358

Otto Lund Hansen

ilf. 7526 0134

Bent Knudsen

[t.75299712

BodilHenneberg

flf. 7526 0316

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

;

i

KRriMMlnGADn g .VARDE . TrR 75 22

t4 t4

t
I
I

I
I

i
I

i

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

31

BRUUN

ABUTSG^^IBD . 7OBVEGAOE t g
æ7O øLCOD . TLFI 75 24 ir8 æ

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALEAUTO PARTNER

Tistrup

OPffI(

TISTRUP VVS og BI-,IK
v/ aut. WS-insL og kloakmester Claus llansen

Ttf. 752990nn5299098

Bittlf . 202249 40 I 2062 49 40
C. B. Lange
Opti ker & konta ktlinseopti ker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Tt.75291287

'
.
.
'

Naturgar
Solvarme

Ventilrtion
Kloak

.
.
.
'

Blikkenslagerarbejde
Vand
Varme

Smitet

- indhent uforbindende tilbud

,iloerts
,J€eo

Et.qodt stad at.mødes
Jegr grlæder
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Kzrsteo Eanse.o

4t'

ar

venhsr Åirsen

7526-00/9

Tagrenovering

- snedker
Altireparation
Nybygninger
Tømrer

uroiu.t-iruui ./

.11.

,/

,,/\

\

r \

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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BADMINTON
Amtsmester U17 C drenge
Træner Henning Pontoppidan, Thue Ladefoged, Reinar Holm, Mads Kristensen,
Mads Jochumsen og Frank Larsen

Skarte mæssrg

' Ilog'føring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

rådqivning

I.B.C. Revision
v/[nge B. Christensen . Req. revisor H.D, . Rocbølvej 9, Horne,6800 Varde . Telefon 73 26 02 47

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.75I5{525
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GENERALFORSAMLING I HORNE BRUGSFORENING
Den 13. marts 2001

Uddrag af bestyrelsens beretning som blev fremlagt af Anni Thomsen.
Omsætningen er i Horne Brugsforening steget med 1,7 mio. kr. til 11 mio, kr.
Dette skyldes selvfølgelig vores investering i benzinanlægget.

Butiksomsætningen alene har også set en lille stigning, så regnskabet igen

i år kan

fremvise et flot overskud.
Siden 1996 er investeret for 2,5 mio, kr,

så man kan sige, at brugsen har været inde i en rivende udvikring, rige fra nye
kasseterminaler til P-plads, indgangsparti, indretning af butik - for at slutte med vor
benzinanlæg med mere P-plads.

om investeringerne står mål med omsætningen er svært at vide, men vi mener, det har
været en nødvendighed for brugsens overlevelse.
Disse investeringer lader sig dog også kun udføre - med kundernes opbakning ved
fortsat at handle lokalt, og ikke mindst personalets afpasning af omkostninger og
tilpasning af lager.
Vi har siden 1997 også kunnet udbetale 41 1.000 kr. i dividende til vores 312 medlemmer
i brugsen.
I 2000 har vi investeret og renoveret for 15.000 kr. i edb-udstyr.
Øvrige investeringer: Vi havde en byggeperiode på ca. 5 uger, som det tog at etablere

0K tankanlægget,
Det forløb helt efter planen. Det kan sommetider være spændende at se, hvad der ligger
begravet i baghaven! Men her bød det ikke på nogle opsigtsvækkende overraskelser,

Den 4. maj ku'den første bilist så tanke ved brugsen igen efier nogle års pause.

At P-pladsen/udkørslen fik en ekstra kanustørre fald har vi jo også som bruger af
pladsen vænnet os til. Alt i verden er jo ikke 90 grader.
Så i bestyrelsen er vi stolte af pladsen. vi håber også resten af byen vil nyde den
udvidede torv og dets muligheder. Som nu endvidere har fået en solside

(Solcenter) mod Nord/Vest.
Den 19, august deltog vi i torvedag/åben by med grønttorvet og heliumballoner til børn,
stakittet vi havde taget ned på P-pladsen solgte vi denne dag til højest bydende,
pengene gik så til torvedagsudvalget,

I december kørte vi en kalendergavekonkurrence

for

børn, Mange børn afleverede

tegninger, som så var med i lodtrækningen hver dag.

søndag den 17. december var der så traditionen tro nisseoptog i byen, og vi havde
gløggudskænkning i butikken,
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En af de særlige ting ved at handle i FDB er FDB's Egne Mærker. Det er mærker som
Minirisk, Natura, Markens, Danefrost, Cirkel Kaffe og Bluecare. De produceres specielt
til FDB og forhandles kun her. Fælles for disse varer er, at de er under løbende kontrol
minimum på niveau med
af FDB's Centrallaboratorium. Varernes kvalitet

er

mærkevarernes. Samtidig er prisen typisk lavere,

I disse tider skal lnternettet også nævnes. FDB's hjemmeside er blevet stadig mere
populær.
l
I

Det er nu muligt at bestille en lang række varer på nettet, som så kan ahentes og
betales i brugsen, Det kan godt virke lidt fiern når man får Dagli'-nyt med op til 4 sider
'Nettilbud' men det er dagens Danmark.
Skulle der være en eller flere der ikke er på nettet i hjemmet, kan man også bestille
varen i butikken, så det også er mulig ad den vej at få de gode tilbud.
Med hensyn til posthuset ekspeditionerne er gået så drastisk ned at den nu har lukket
om lørdagen og har været det siden 1. maj,
HIF og OK har indgået sponsoraftale, som vi følger med stor interesse - Der er hængt et
barometer op i brugsen så man kan følge, hvor meget idrætsforeningen har opsparet,
Den står dags dato på godt 18.000 kr,
Med hensyn til fremtiden håber vi på en fortsat god og gerne øget handel i Brugsen,

Til sidst skal lyde en tak til personalet, man må sige det er et personale med et bredt
sortiment, herunder tænker jeg på medicinudvalg, post, lotto, tips, benzin og ikke mindst,
hvordan kortautomaten virker. Så har i selvfølgelig dagligvarerne, sammen med træsko,
duge, symaskiner, sengetøj, havenisser, sågar en PC er set blevet kørt igennem
kassen.
Handelen er ved at være ligeså alsidig som den gamle landhandel.
Her skal ihvertifald lyde en tak til Else Marie, Conny, Anne Marie, Arne og Karsten, for
jeres indsats og samarbejde i det forløbne år.

Efter beretningen kunne Karsten forelægge regnskabet som udviste et resultat før
dividende og henlæggelse på godt 120,000 kr.
På valg til bestyrelsen var Morten Henneberg som blev genvalgt og Anna Marie Nielsen
som ikke ønskede genvalg. I stedet blev Dorte Beider valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af Anni Thomsen, Eva Guldager, Bente Nielsen (suppleant
for Keld Brøste), Morten Henneberg og Dorte Beider.
Konstitueringen opslås i butikken.

Efter den ordinære generalforsamling var der kaffe med Kirstens landgangsbrød og
hjemmelavet lagkage, til stor nydelse for de fremmødte.

Underholdningen stod Søren Nielsen, Lyne for og han bød både på små historier og
iørefaldende sange Westfra, Mildest talt, som vi siger i Vestjylland, en hyggelig fyr der
fik lattermusklerne til at danse!
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PLINTEN

NH
Nffi

'Det er i dag et dejligt vejr, vinden vifter i voldens træer.
Vel er tiden hård og trang, men bedre bli'r det nok engang, hvis altså ikke den bli'r værre, Derover er man ikke herre. Når ud i livet I skal træde, der kommer både
sorg og glæde, thi sorg og glæde følges ad. Livet er jo
godt så tit, dog undertiden er det skidt, Man ved det gode må sig glæde og over alt det skidte græde, Og livet er

jo det at leve, og døden det er jo at dø, Det er så kønt

ved Esrom sø, Dermed til lykke allesammen! Amen,n
Sådan refererede Viggo Barfoed en festtale for unge, Det er en kostelig afsløring af
selvfølgeligt snik-snak, der ikke kan bruges til ret meget.
En 8-årig pige, som i julen hørte evangeliets ord om fred på jorden og Guds velbehag i
mennesker, fandt ordene så vidunderlige, at hun nedskrev budskabet på et stykke papir,
som hun derefter puttede ned i en metalsalmiakæske, "Jorden vil en dag gå under i
ragnarok', sagde de voksne. "De vidunderlige ord må i hvert fald ikke gå tabt', tænkte
hun, og gravede æsken ned i et hul på et sikkert sted. Når ragnarok kom, ville hun kravle
ind i gymnastiksalens plint. Plinten skulle være fæstning og udsigtstårn, hvorfra hun
kunne se det hele gå under. Når tilværelsen bliver trist, tung og truende, er det naturligt

nok at søge tilflugt i 6n eller anden slags "plinf, Det er ikke rart at sidde i en plint, ensom
og sammenkrøbet med hagen på knæene, Jeg tror nok, at pigen tænkte på ordene i
æsken og ret snart var ude af plinten. Der er ikke nogen virkelig fornuftig og god grund til
at være inde i en 'plint'.
C,J. Grås, Bjerremose

!xiil{sr{I
Udgave

Stof senest

Bladet udkommer

Nr.244
Nr.245
Nr.246
Nr.247

Lørdag den 26. maj
Lørdag den 4, august
Lørdag den 8. september
Lørdag den 17. november

31.

maj-

1.

juni

16.,-17, august
20.-21, september
29,-30. november

gTEIAEIEIIIIO
P. Strange-Hansen A/S
Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02 11, fax. 75 26 03 96
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KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Den 6. maj2001, kl. 10.00

Konfirmanderne:
Brian Bendiksen, Ndr. Hindsigvej 24

Randi Aschlund Burkarl, Hindsigvej 29
Trine Henneberg Gram, Sdr, Mallevej 15

Kim Hundebøl Elbæk, Aspgårdvej6

Rasmus Guldager, Aspgårdvej 44
Rasmus Steffen Hjerrild, Sdr. Mallevej 35
Peter Rahbek Holm, Klokkedoj 13
Kenneth Karlsen, Ndr, Hindsigvej 27
Jakob Pontoppidan, Ølgodvej 85

Louise Haaning, Habrehøjvej 16
lna Carin Hansen, Frøstrupvej 351
Heidi Charlotte Højgaard, Snorupvej 8
Julie Langvad, Hornelund 2 B
Maria Oettinger, Klokkedoj 21

Jesper Lykke Rasmussen, Ølgodvej 44

Telegrammer:
Telegrammer afleveres dagen før
rummet kl. 10

- 12 og afhentes

-

lørdag den 5. maj

- i Horne Kirkes våbenhus i tidsaf konfirmanderne selv samme dag i tidsrummet kl. 12

-

12.30

Personalet påtager sig intet ansvar for bortkomne telegrammer,

KIRKETIDER

^

i:-åCri:'W

LRtrtieldl

Søndag 22.04.2001 kl, 19.30
Søndag 29.04.2001 lngen
Søndag 06,05,2001 kl. 10,00

Fredag

Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Sognepræst

11,05.2001
13,05.2001
20,05,2001

24.05,20U
27.05.2001
03.06.2001
04,06.2001

lngen

Lars Bom
Konfirmation
Bededag

k|.09.00
kl. 10,30

kl,09,00
kl. 10,30
kl, 09.00
kl. 10,30

Kristihimmelfartsdag
Pinsedag
2, pinsedag

FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig

Horne
Horne Kirke
Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,

t|f.7526-4055
11t.7526-0042
tlf, 7526-0085
tlf. 7526-0031

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

AKTIVITETSKALENDER
april
maj

JUnr

25.04.2001
03.05.2001
06,05.2001
26.05.2001

Sangaften på Den Gamle Gård
Musikskolens forårskoncert på Horne Skole
Konfirmation i Horne Kirke

uge

Sportsuge
Horne Menighedsråd, Ældreudflugt

23

12.08,2001
16.06,2001
19,06.2001
20,06.2001
juli

uge

27

Familie og Fritid, heldagsudflugt

Bjørn & Okay spiller i Horne Hallen
ldrætsdag på skolen

HornePensionistforening. Heldagsudflugt
DGI Fodboldskole i Horne

26.07.2001-

sept.
okt,
dec,

jan.

29.07.2001 Vildbjerg Cup
31,07.2001 HornePensionistforening. Halvdagsudflugt
08,09.2001 4HBørnedyrskue
29,09.2001 Høstfest
05.10.2001 Årsmøde 4H
14.122001 Juletræsfest
16.12,2001 Juleoptog
04.01.2002 Generalforsamling i 4H
02.02.2002-

febr.

03.02.2002 Horne Mesterskaber i Badminton

Horne Gykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder såmt nye plæneklippere på lager.

Salg og rep. af cykler.
Åbningstider: kl. ?.30 - 12.00

&!foblcudd

38

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Tistrup - Bounum
SMEDE Og MASKI NFORRETNING
v/ aut.

ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej

Tlf. 75 26 01 55
Ttf. 75 29 93 33
Bir. 40 28 33 93

148

Bounum
6870 Øtgod

RENAIJLT

ffi

KLOAK.
v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' Ilorne

Tlf. ?5260163

- biltlf. 21226801/20330163

ll

E|R,

effi

lF:B[1[?'
IIORNE
JOHN BORG HAIISEN
ioAHE - 6800 vARDE - TLF:75 26 oo 93

Vognmand

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

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

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

GAFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler oP

til

ca. L00 Pers.

I
v/Lisbefi Stig. Ølgodvei

33' Horne' 6800

STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

Vorde

39

Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

kvalitet
Bolig-seruice er et of de monge tilbud, du kon droge nytte of
som kunde i Andelskossen
Hos os kan du altid få professionel rådgivning, og naturligvis i et sprog
der er til at forstå.
Boligkøberbevis
Allerede inden du begynder at kikke på ny bolig, er det en fordel have et
boligkøberbevis.
Boligkøberbeviset forhåndsgodkender dig i kreditforeningen. Med beviset
hånden er du i stand til at handle hurtigt, når den rigtige bolig er fundet.

i

Totalkredit
Når du har fundet drømmeboligen, er der også hjælp at hente

i

Andelskassen.
Andelskassen formidler kreditforeningslån gennem Totalkredit, og kan der-

med give dig et hurtigt svar på din låneansøgning og en hurtig sagsbehandling.

s{3Å

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde
Telefon 75 26 00 l0
wnruu.sda.dk/horne
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