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K1.09.00

Fælles morgensang

K|.09.00
Morgenkaffe

KI.09.00

Standene åbner
Hoppeslot og minicros-maskiner

PROGRAM FOR TORVEDAGEN
LøRDAG DEN 18. AUGUST

krduc_

K|.09.30
Underholdning v/gademusikanterne
Lars Møller Trio

K|.12.15
Torvedagen slutter

}milE

Maskin-

€

Kom og gør en god handel ved standene.

Horne Jagtforening
Strømgårds El-service
Myretuen

Familie og Samfund
Anita Bertelsen
Lisbeth Stig
Sydbank
Louise Larsen
Anders Jensen
Svend Åge Østerberg
Elses Cykelklub

Horne-Vittarp Mas ki nforretning
Aidelskassen
Tistrup-Bounum Smede- og
værksted
Frederik Jørgensen
Horne Kro
Gadespejlet

Jens Ole, Morten og Flemming
Anne Marie Hansen
Horne 4-H

/ Towedagsnøglerne skal afprøves i tidsrummet kl. 9.00-12.1S

#,
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Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf.

a
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a
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7526-0166

El-installalioner

Hvidevareservice

EDB- og data-installalioner

lnduslri-installationer

Tele/alarmanlæg
Afd afOlesen & Jensen

Råt;f;i3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

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

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttf. 7526 0467 - 7526 0520
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Horrre
Tørnrerforretning
@n"

Trf.7s2602l4

Knud Lurul Hansen, 752602 14
Moilen Henneberg, 752603 I 6

Tomrerm.:
Ing,:

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttt.7526-0430

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydcr alt ligc fra alnr. service,
nybyggeri, induslri, landbrug
lil hvidcvarer m.ur.
Døgnvagt på tlf. 7526-O070
Mobiltlf. 27127072

$ner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, llorne

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33
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IDRÆT OM DAGEN

Efter en rigtig god sommer glæder vi os til at starte IDRÆT 0M DAGEN

onsdag den 26. september 2001 kl.9-11 i Horne hallen

ldræt om dagen er for alle, der har lyst at dyrke idræt og samvær i dagtimerne, Kom og

vær med, pladsen er der - det er sjovt at være mange.

Pris for at deltage er 15 kr. pr, gang og kaffen koster stadigvæk kun 10 kr.

Hilsen udvalget

BADMINTON

Tilmelding til badminton i Horne Hallen mandag den 3. september kl. 18.30.

Du kan spille: onsdage fra kl. 19.00 - 20,30

fredage fra kl. 17.30 -21.00
Pris pr. bane 1000 kr.

U13 og U15 træner onsdage fra 5. september kl. 16.00 - 18.00

U17 og U19 træner onsdage fra 5, september kl, 18,00 - 19.00

U9 og U11 træner fredage fra 7. september kl. 15.30 - 17.30

Trænere er: Anne Mette Jensen, Sanne Knudsen, Steffen Pedersen, Henning Højrup og

Henning Pontoppidan.

Pris: turneringsspiller 350 kr.

ikke turneringsspiller 27 5 kr.

Vi glæder os til at se "nye og gamle" medlemmer, Mød op første træninqsdao.

BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

mw

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.7515{525
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HORNE LEGESTUE

Det er nu tid for tilmelding til den nye sæson,

Legestuen er for børn imellem 3 og 6 år og har åbent mandag, onsdag og torsdag for-
middag kl. 8,30 - 11.30. Prisen er 24kr. pr. gang, og der er mulighed for at tilmelde børn
2 og 3 gange om ugen.

Vi starter mandao den 3. september, onsdag den 4. september og torsdao den 6, sep-

tember.

Tilmelding til Doris Christensen llf .7526 0393 senest den 29. august 2001

Doris Christensen

PROGRAM FOR HORNE 4H

August:

Lørdag den 25. 3. besøg

September:

Fredag den 7. 4H børnedyrskuet m/overnatning

fredag kl. 19 - lørdag kl. 16

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej I32, 6800 Varde, tlf. 75 26 M I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kI. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

ORIENTERING - VOLLEYBALL I HORNE IF

Vi har gennem en periode forsøgt at lodde interessen for volleyball i Horne lF.

Nogle har været interesseret, men p.t. ikke nok til at der er grundlag for at starte op *
desværre. Det forhindrer os naturligvis ikke i at gøre forsøget igen senere.

Der skal dog lyde en tak til Karin og Rasmus, som havde tilbudt deres hjælp til opstarten

- en hjælp vi desværre ikke denne gang fik brug for - men forhåbentlig senere.

Med denne orientering er volleyball i Horne lF droppet indtil videre,

Dora Harck, Horne lF
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HORNE HAVEKREDS

Aftenudflugt - tirsdag den 28. august fra kl. 19.00.

Nanna og Viggo Århus, Gl. Landevej 70, holder haven åben. Viggo vil vise, hvordan man

med en smule fingersnilde og for små midler kan lave nogle flotte plantekummer, og man
får selvfølgelig en opskrift med hjem. Nannas udstilling og butik med jydepotter m,v. er

også åben denne aften.

Der er gratis adgang - medbring selv aftenkaffen.

Plantebyttedag - lørdag den22. september.
Denne lørdag er der gratis adgang til Tambours have, hvor regionen har arrangeret en
plantebyttedag.

Der er mulighed for at bytte sig til fine planter eller at købe planter hos andre haveinte-

resserede eller hos Tambours have, Det er samtidig havens sidste åbningsdag i denne

sæson.

Juledemonstration - lørdag den24 november.
Juledemonstration i Horne skole, hvor der også er mulighed for at købe forskelligt tilbe-

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

11f.75291287

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

Tlt. 7 5299093 t7s299098
Biltlf . 2022 49 4 0 I 2062 49 4 0

' Naturgas
, Solvame
. Ventilåtion
. Kloak

Blikkenslagemrbejde
Vmd
Varme
Sanitet

- indhent uforbindende tilbud

Snna[.,uK
Huød kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . fff.7529 9026
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NYT FRA BRUGERRAOTT

Denne sæson med sang begynder første onsdag i september kl, 19.30 på Hornelund.
Gymnastik ved Anna Uhre Schmidt begynder fredag den 7, september kl. 10.00,

Der er sket meget på Hornelund det sidste års tid. Vi har taget afsked med Grethe Atter-
man og budt velkommen til Jeannette Christensen. Vi har nu et fuldt udbygget ældrecen-
ter, og mange mennesker har været på besøg ved de forskellige åbent hus arrangemen-
ter" Senest har beboerne fra Hybenbo i Årre og beboerne på Birgittegården i Sig været
på besøg. De fik kaffe sammen med beboerne på Hornelund som også viste rundt, Der
blev sunget, og nogle fik en snak om gamle dage med folk man ikke havde set i mange
år. Det var en positiv oplevelse.

Edith Rasmussen

TAK FRA HORNELUND

Beboere og personale vil hermed gerne sige tak til alle som har været med til at festlig-

gøre indvielsen af Hornelund samt deltaget ved vore åbent hus arrangementer. Tak for

alle de flotte gaver og blomster vi har fået. Samtidig en stor tak til Hornelunds venner og

brugerrådet som alle har gjort et stort stykke arbejde ved disse lejligheder,

På husets vegne/Jeanette Christensen

Horne Gykelforretning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-
klippere, skovsave og kreaturklippete.
Kamme, sværd, kæder samt nye Plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. ?.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage østerberg
Kirkebakken 5, Home

Ttf. 75 26 01 02

Homelund:
Fabriksvei 23, Horne
6800 Varde
Trf. (0s) 26 0011

VestjysltAndel
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HJEMMEKAMPE PA HORNE STADION trw
Serie 5 Serie 4

Dato Kl, Modstander Dato Kl. Modstander

Fre 10/8 19,00 Aadum Sø 19/8 19.00 Sædding/Guldager

Fre24l8 19.00 Nr, Nebel/Bork Lø 1/9 13.30 Sædding 894

Sø 9/9 10,30 Grindsted lø 1519 13.30 Club 71

Lø2219 14.00 KSL 98 Lø2919 13.30 JBS

Lø6110 13,30 Skovlund 3ø21110 11,00 Tarp

Sø 14110 14.00 Gårde

BøRNENES DAG

I MEJLS - ORTEN - TINGHøJ

LøRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2OO1

Kl. 9.00 - 11.00 Åbent hus i Tinghøj børnehave etter ombygningen
Leg for børnene i børnehavens gymnastiksal

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost i Friskolen
Der serveres et måltid for de voksne, Der serveres burgere og
pølser for børnene i forbindelse med aktiviteterne.

Kl. 13.00 - 16.00 Aktiviteter og foredrag
Telt ved Friskolen med lege- og gymnastikredskaber for børn.
4H for børn i "engen'ved Friskolen omkring 4Hs tema nvand'.

Foredrag: "Curlingbørn" ved Birgitte Sigersted,

Foredrag ved Senad Dzaferovic, konsulent for 2-sprogede børn i

Varde Kommune,

Arrangør:

Børnehaven, Friskolen, Ungdomsklubben, MOT, 4H, Familie og Fritid, Dagplejerne.
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MC-KLUBIHORNE

Der er i forårets løb stiftet en ny forening i Horne,

HORNE MC - OLDIES er nu på banen, og der arrangeres ture hver anden onsdag,

Vi starter fra Horne Torv alle onsdage i lige uger kl. 19.30 prc. og kører en planlagt tur

ud i det sydvestjyske.

Alle - såvel gamle som unge - er velkomne til at møde op med kværnen og deltage i de

uforpligtende køreture,

Er du interesseret - så mød op på Torvet - eller kontakt Finn Nielsen på tlf, 7526 0520

eller 2368 8955 for yderligere oplysninger,

grK' Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

Unibank
Torvet 4, 6862 Tistrup. Tll. 75 29 99 00 TIf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



TAK FOR EN DEJLIG OG VELLYKKET SPEJDERTUR

TIL GRASTEN

Søndag morgen. Det sidste skal pakkes, madpakken smØres,

lommelygten og sovedyret...,.

Vups er hun klar. Op til bussen i Horne.

batterierne puttes I

"Farvel og hå det nu godt, pas godt på dig selv, vær ordentlig og skriv hjem' Det sidste

"skriv hjem" var det så som så med, Men brev - det fik vi.

Midt på ugen ringede en nabo og fortalte at der var sat billeder op I Brugsen fra lejren.

- Ud i bilen - ind i Brugsen og der var HUN .,... og hun så ud til at have detgodt. Trods

tordenvejr og lyn. 'PYHA" (Super ide med fotos i Brugsen).

Lørdag morgen tog vi af sted til lejren. Masser af glade børn tog imod. Vejret var skønt

og søskende og forældre blev budt på kaffe og hjemmebagte boller, Spejderne havde

travlt med at vise os stedet, som så ud til at være perfekt.

Så var det tid til hjemturen. Men inden da blev far lokket med en tur over grænsen, Efter

besøg mellem de bugnende slikhylder og atter inde i bilen igen, ja SÅ var det hjemad.

Hele den første time stod munden ikke stille på spejderen:

'Og så gjorde vi" -'Og så så vi'-'Og så sagde de"

Pludselig blev der stille. Helt stille. Vi vendte os om og så en træt pige, der snorksov.

Vel hjemme igen - og udsovet - gik snakken igen, Og de næste 3-4 dage med.

Herligt - herligt - herligt.

Endnu en gang tak for en god tur og ikke mindst til de dygtige ledere og tanter.

Vi er ikke i tvivl om, at hun har haft en rigtig god tur.

TAK fra et forældrepar

Å.-//'
!fi-lr ////
Y////

,!loens
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Et aodt sted a6 rnødes

,/egr grlæder Af æ se Jer

Ve-a/tgr ÅzZse,a

K*sceo Eansen

ø( 1526-00/9

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



EN GOD SOMMERAFTEN.OPLEVELSE

En dejlig, lun sommeraften kunne man cykle en tur, tage madpakken med tilVesterhavet
eller byde venner tii grillaften. Alligevel samledes en stor flok mennesker på over et halvt
hundrede - også udensogns - ved Horne Kirke.

Poul Erik Søe var aftenens fortæller, og fortællingens kunst mestrer han overmåde bravt.
Det er en sand fornøjelse at høre ord, der flyder så let, så engageret med både vid, ind-
sigt og lune ud af et menneskes mund. Derfor er det også en umulig opgave at gengive
hans fortælling.

Først gik vi ind i kirken og sang "se nu stiger solen' og fik så en levende forklaring fra
urtid og oldtid over vikingetid og katolicisme til Luther, vækkelserne og kirkelivet i dag,
Den gudelige tro og fornemmelse fra både før og efter Ansgar berører både Grundtvig,
lngemann og Jakob Knudsen flere steder i deres salmer.
Poul Erik Søe har ofte været i Horne Kirke og fortælle for kursisterne på Lønne Højskole,
fordi han synes, at kirken og udgravningerne i Hornelund fortæller noget helt specielt. Nu
fik vi lokale så lov at høre både kirkehistorie, danmarkshistorie og hans egne tolkninger.
Det er svært at kapere det hele - anglernes og kelternes vandringer, vikingernes togter
og levn både i det oldengelske sprog og udgravninger mange steder på den anden side
af Nordsøen - ja, selv op langs de russiske floder har vikingerne sat deres præg, poul

Erik Søe mente endog, at det nemt kunne tænkes, at udvandrere fra bopladser i Horne-
lund.havde grundlagt Novgorod !

Herhjemme mener han dog, at det først er i nyere tid, at gravpladser med enkeltmands-
grave er blevet udgravet vidt spr:edt over hele landet. Førhen var det almindeligt, at ar-
kæologerne var indlogerede på de kendte gamle kroer, og udgravningerne var så ikke
længere væk, end at disse folk kunne nå hjem til kroen til frokost og middag!
Der er mange gamle tegn fra tiden længe før kirkerne blev bygget, som er ført ind i kir-
kebygningerne - også i Horne Kirke. Frugtbarhedssymbolet i døbefonten, de 5 huller i

granitstenen ved det ene vindue, som symboliserer kvindens skød og frugtbarhedsskå-
len i kirkediget, Ved kirkediget fik vi også beretning om de brave folk i Hornelund, hvor-
dan de ioldtiden både smedede fantastiske guldsmykker og våben af jern, og hvordan
nogle af slaggerne har endt deres dage i kirkediget. Jo, vi kom vidt omkring!
Til slut gik, folkevandringen til Hornehallens mødelokale, hvor vi fik det dejligste kaffe-
bord, rnan sig tænke kan. Vi sang et par sommersange, og Poul Erik søe lagde de sidste
par af de 7 lag på lagkagen, og man kunne godt sidde og få sammenlignelige tanker
omkring Grundtvig - både med engagement og flagrende hårlokkerl
Tak for en rigtig god aften.

Solveig Bruun
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TTSTRUP SKYTTEFoRENING - SÆSoNSTART K@3w7
Tistrup Skytteforening er klar til at starte den nye sæson på banerne under Hodde-

Tistrup Hallen.

Vi har åben hver mandag og torsdag kl. 19 - 21,30 - første gang mandaq den 10, sep-

tember 2001.

S1yOning er for hele familien, det er en sport som børn, forældre og bedsteforældre kan

dyrke sammen til lige stor glæde for alle parter. Man lærer at træne afslapning og kon-

cåntration, hvilket også kan være til stor gavn i hverdagen, Måske er det også en sport

for dig, det kræver ingen investering. Alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i

skytteforeningen, Erfarne instruktører står parat til at yde al den hjælp du har brug for, Vi

kan tilbyde skydning med salonriffel, pistol, luftriffel og luftpistol' Du kan prøve at skyde

tre gange lør der skal betales medlemskort. Vil du gerne vide mere før du bestemmer dig

kan du ringe til Kurt på tlf. 7526 0380 eller Arne tlf. 7529 9193,

Medlemskort for sæson 2AOL2OO2 er uændret 100 kr. for børn inklusiv en gratis skyd-

ning og 175 kr. for voksne, En serie koster 14 kr. for børn og 17 kr. for voksne, pistol 22

kr. Der er rabat, hvis der skydes salon og luft samme aften"

Vi glæder os til at se nye såvel som gamle skytter.

Der vil igen i år blive afholdt skoleskydning for Horne og Tistrup skolers 5. klasser -
eleverne vil blive orienteret på skolerne'

TistruP SkYtteforening

Skartemæssrg rådqivning ' llogføring og regnskabsmæssig assistance- 
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
øtng. O Chrisrensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,6SOO Varde . Telefon 75 26 02 47

BRUUNABUflSGIÅBD . IORYEGADE t 3
æ7O øLGOO . ILF:75 24 4A æ
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FOREDRAG OM HORNE SOGN

I aftenskolens foredragsrække i efteråret er der 8. oktober placeret et foredrag om "Dag-
liglivet i andelstidens Horne" ved museumsinspektør Rikke Ruhe, København.
Når Horne sognearkiv er i samarbejde om denne aften, skyldes det, at arkivet har haft
den fornøjelse at være Rikke Ruhe behjælpelig med at finde materiale i arkivet, der kun-
ne understøtte hendes meget store arbejde med at skrive speciale i etnologi, Specialet
blev afleveret til Københavns Universitet i oktober 2000, Rikke Ruhe bestod med en flot
karakter.

For Horne sognearkiv har det været en stor fornøjelse at være behjælpelig med oplys-
ninger og arkivmateriale, der også kunne bruges i denne sammenhæng, Til gengæld for
de mange besøg hun aflagde i arkivet, har vi modtaget 3 artikler fra specialet, som nu
ligger i arkivet og kan læses af interesserede,

Når Rikke Ruhe valgte Horne som stedet, hvor hun kunne samle oplysninger til sit speci-

ale, var det nok fordi hun havde et kendskab til området og har familie her. Rikke Ruhes

bedsteforældre er Margit og Eigil Pedersen, der nu bor i Grejsdalen. Eigil Pedersen har

været mejerist på både Horne og Aspgård mejerier og havde skomagerforretning og

bolig i Krosvinget t her i Horne. Oldeforældrene var således Gertrud og Marinus Han-

sen, smedemester ligeledes på Krosvinget i nr, 5.

Med alle de oplysninger og interviews, der er indhentet, vil det uden tvivl blive en interes-

sant aften, hvor mange vil kunne nikke genkendende til det Rikke Ruhe vil fortælle os,

Vi glæder os og håber rigtig mange vilvære med til at høre om andelstidens kulturelle og

sociale virkelighed fra 1910 til 1970 i Horne. Velmødt,

Horne Sognearkiv

gtrEIAEIGItsO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02 11, tax. 75 26 0g 96

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALE AUTO PARTNER
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mNu starter gymnastikken
i Horne.
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Horne Gymnastikforening
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sÆsoNEN 2001/2002

Vi ser igen frem til en aktiv sæson i gymnastiksalen.

Det er altid et puslespil, at få træningstider, ledere m.m. til at gå op, men viforsøger på

bedste vis at undgå, at tiderne falder sammen med andre aktiviteter,

Alle vore ledere er klar til at møde jer, når sæsonen starter i uge 38 (17,-2119).

Kontingentet indeholder også i år udgiften til dragtleje/T-shirt, da det er lettere for både
gymnaster og ledere.

Deltager man på mere end et hold er det næste hold til halv kontingent.

I den kommende sæson er der også hold vi tilbyder i samarbejde med Gymnastik-

foreningen i Tistrup.

Vi glæder os til at se jer i gymnastiksalen.

Lene Jensen, tlf, 7526-0005

BESTYRELSEN

Formand Lene Jensen t1f.7526-0005

Kasserer Ninna GejlPedersen t|f.7526-0605
Kurser/redskaber Lissi Oettinger t|f.7526-0498
Dragter Bente Dinesen tlf,7526-0503
Sekretær Margit Hansen t|f.7526-0490

Arran gementskalender for sæson 200112002

6111-2001 kl. 19.00-22.00 fællestræning for alle m/k hold i område 4 i Outrup

Hallen med Jernladies instruktørerne fra Outrup , Pris 60 kr. inkl, kaffe

og fællessang,

nov. 2001 Generalforsamling - se Horne Posten

17111-2001 Airtrackdag i hallen. Besked om tidspunkt på de enkelte hold.

1112-2001 Børnedag i Område 4 foregår i Blåvandshuk ldrætscenter, Oksbø|,

kl. 10-16. Pris 40 kr.

yan.2002 DGI Ribe Amts højskoletur bliver en 6ndags tur sidst ijanuar,

16-1713-2002 Gymnastikopvisninger i område 4 foregår i Horne Hallen,

2313-2001 Lokalopvisning i Horne Hallen

i4 l'lr



Forældre/barn - skolen
Onsdag kl. 17.00 - 18.00
Første gang 19. september
Kontingent: 250 kr. inkl. T-shirt .

Hej små gymnaster!

Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre

og børn. Vi skal rime, remse, lave sanglege og

eventyrrejser med fantasi. Vi skal både lære at

bruge små og store gymnastikredskaber og

selvfølgelig hygge os. Vi er klar til en ny sæson

og glæder os til at se ny og "gamle", store og

små gymnaster.

Dorthe Bejder
7526-0995

Anita Hansen

7526,0092

Lopperne, 4-5 år - skolen
Mandag kl. 16.00 - 17.00

Første gang 17. september
Kontingent: 200 kr. inkl. T-shirt

Hejfriske lopperl

Hvis I er klar til en ny sæson med sjov,

spændende og udfordrende gymnastik,

så skal I møde op i gymnastiksalen

på skolen den 17, september kl, 16.00

Jette Poulsen

7526-0356

Sandie Eis

7526-0413

Christian S. Hansen

7526-0005

Louise Haaning

7526-0441

l,l 15



De sprælske piger - skolen
Bhkl. - 2. kl.
Tirsdag kl. 17.30 - 18.30
Første gang 18. september
Kontin gent: 225 kr. in kl. dragtleje

Er du frisk og frejdig og glad for sjov
gymnastik, så mød op tirsdag
den'lB. september,

Eva Jessen
7526-0079

Lene Vig Nielsen

7526-0408

Trine H, Gram

7526-0163

Banana Boys
Bhkl. - 2. kl. drenge
Onsdag kl. 19.00 - 20.30
Første gang 19. september
Kontingent: 200 kr. inkl. T-shirt

Er du frisk og tændt på springgymnastik

og en masse sjov og ballade, så er vi klar

til at stå for underholdningen,

Håber vi ses!!!

Springhilsener fra lederne

Rene Knudsen

7526-0919

Ralf Hansen

7526-0238

wf;1:t tt!lii:i!{l t::i: : tlrlt:i.tr:,:: :

Søren Pontoppidan

7526-0449

Brian Bendiksen

7526-0909

latr16



Fa m ilie og Fritid, Horne

Program 200 1

F. ff

17



FAMILIE OG FRITID

PROGRAM zO01.2AA2

Så er programmet klar for sæsonen 2001 - 2002. Her kan du se, hvad vi kan tilbyde

lokalt.

Vi annoncerer løbende arrangementerne her i bladet, men hold også øje med opslag i

Horne Brugs, Horne Hallen m.m.

Har du lyst til at blive medlem, så kontakt et bestyrelsesmedlem eller nævn det ved et af

vore arrangementer, for som medlem støtter du både foreningen og vores aftenskole,

Kontingentet er 100 kr. og gælder for hele husstanden.

Familie og Fritid, Horne ønsker i den iokale forening:

- at samle befolkningen i lokalområdet på tværs af aldersgrupperne, uforpligten-

de over en middag eller en kop kaffe til oplysningsaftener med et emne på pro-

grammet

- at levere et godt og alsidigt program

- at samarbejde med andre foreninger i lokalområdet

- at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter undervisning, stu-

diekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter.

Bestyrelsen
Familie og Fritid, Horne

Formand Mona Clausen Tif. 7526 0400

Næstformand Dagmar Kristiansen Tlf. 7526 0385

Kasserer Maria Hansen Tlf. 7526 0809

Sekretær Jette Nørgård Karlsen Tlt, 7526 0929

Annoncer Grethe Ditlevsen Tif. 7526 0299

Aftenskoleleder Tove Sørensen llf ,75241044
Suppleanter Tove Ellegård

Louise Bertelsen

Revisorer Dorte N. Beider

Lene Jensen Hansen
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HORNE AFTENSKOLE
^ og F riuq

åst" 
'to^

r.g Aftenskol.n ?
Blomster I

Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen

Tirsdag den 4. september 2001 kl. 19.00-21.45

Øvrige datoer: 2110, 30110, 4112, 512, 513

Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod

lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.

18 timer - 250 kr.

Blomster ll
Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen

Tirsdag den 11. september 2001 kl. 19.00-21.45

Øvrige datoer: 9/10, 6/1 1, 11112, 1912, 1213.

Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste,

1B timer - 250 kr.

Callenetics
v/lnger Marie Nielsen, Ølgod

Tirsdag den 18. september 2001 kl. 17.30-19.00 på Horne Skole
12 gange før jul - 12 gange efter jul

Drømmer du om fastere bagdel, stærkere ryg, flottere holdning, fladere mave, pænere

overarme, strammere bækkenbund og måske færre gener iforbindelse rned bækken-
bundsløsning? Så er callenetics noget for dig.

Callenetics er en motionsform, der henvender sig til alle aldersgrupper.

48 timer - 330 kr, før jul, 330 kr. efter jul.

t
o
*9/.-

<t

Alle kan deltage i kurserne
Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i god tid

Husk deltagerbetaling første aften

Tilmelding til Tove Sørensen, tlt. 7 524 1044
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Patchwork
v/Birgit Andersen, Tinghøj

Onsdag den 19. september 2001 kl. 19.00-21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer: 3/10, 3'1/10t 14111, 28111, 911, 2311, 612, 2012, 613.

Kurset er både for begyndere og øvede, Patchwork er det vi før i tiden kaldte kludeklip,

når vi brugte stofrester til tæpper og puder m,m, I de sidste år har vi lært nye teknikker til

kludeklip fra England og USA,

Samtidig har vi overtaget det engelske ord for kludeklip * patchwork.

Deltagerne vil lære forskellige tekniker i hånd- og maskinsyning - alt efter ønske,

Patchwork er en spændende udfordring i håndarbejde - kom og vær kreativ med andre.

Medbring alm, sygrej.

30 timer - 420 kr.

Pileflet
v/Elsebeth Øberg, Rønne

Fredag den 21. september 2001 kl. 18.00-21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer:22. september k|.9.00-'16.00 og 23, september k|.9,00-16.00

Medbring rosensaks, skarp kniv og en marksten på ca, 2 kg. Der må påregnes ca, 150

kr. til materialeudgifter til ca. 2 kurve. Kurset er både for mænd og kvinder.

Af hensyn til pilen - tilmelding til kurset senest 26. august 2001

20 timer - 280 kr,

Madlavning for mænd
v/Lisbeth Hansen, Horne

Tirsdag den 25. september 2001 kl. 19.00-21.45 på Horne Skole

Øvrige datoer: 91 10, 231 10, 61 1 1, 201 1 1, 41 12, 1 51 1, 291 1, 2612, 1213.

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Madlavningen tilrettelægges sam-

men med deltagerne. Kom og deltag i socialt samvær og lær at lave mad,

30 timer - 420 kr.

Litteratur
v/Eva Kaastrup, Årre

Onsdag den 3. oktober 2001 kl. 14.00-16.45 på Horne Skole

Øvrige datoer: 7 I 1 1, 51 12, 91 1, 612, 613.

Litteraturkredsen mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen

med deltagerne.

18 timer - 250 kr,
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Madlavning for landboun gdom
v/Ulla Staugaard, Bounum

Onsdag den 31. oktober kl. 19.00-21.45 på Horne Skole

Øvri ge d atoer', 1 4l I 1, 281 1 1, 121 12, I I 1, 231 1, 6 12, 20 12, 613, 20 13.

Kom og lav mad sammen med andre og hå en god aften med socialt samvær,

30 timer - 420kr.

, Dukker, trolde, nisser m.m.' Dukker i træmodellermasse v/Manny Olesen, Brande

r Fredag den 16. november kl. 17.00-22.00 og lørdag den 17. november k|.9.00-17.00

på Horne Skole

Øvrige datoer: Fredag den 30. november kl. 17 .00-22,00 og lørdag den 1, december kl.

9.00-17.00

Træmodellermasse er et dejligt materiale at arbejde med, fordi man kan få alle detaljer

med, såsom rynker, tænder og tunge så dukken bliver utrolig udtryksfuld og levende at

se på.

Derefter skal det kun lufttørres, slibes, males og lakeres. Derefter skal dukken klædes

på.

Kurset foregår over 2 weekender, så der er mulighed for at arbejde hjemme ind i mellem,

Materialer kan købes, Prisen for en dukke ca. 80-100 kr, På kurset kan du måske nå at

lave 2 dukker.

30 timer - 420kr.

Knipling
v/lnge Poulsen, Arre
Torsdag den 3. januar 2002 kl. 14.00 - 16.45 på Horne Skole

derefter hver uge

Kurset er for begyndere og øvede, Et gammelt håndværk med lang tradition bag sig.

Kom og få inspiration både med gamle og nye mønstre. Pinde, garn og rnønstre kan

købes.

30 timer - 420 kr,
u

Blomster lll - festdekorationer
v/Jytte Skov-Pedersen

Tirsdag den 16. april 2002 kl. 19.00 -21.45
Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.

3 timer - 40 kr.
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FOREDRAGSRÆKKE

Foredrag om Horne Sogn
v/Rikke Ruhe, København

Mandag den 8. oktober 2001 kl. 19.30 på Horne Skole

Foredraget er i samarbejde med Horne Sognearkiv. Se omtale.

Mit liv med speedway på godt og ondt
v/Erik Gundersen, Tjæreborg
Mandag den 22. oktober 2001 kl. 19.30 på Horne Skole

Fremvisning af speedwaycykler fra kl. 18.30 med Kristian Lund. Aftenen er sammen

med Oskars Autoværksted.

Sang- og fortælleaften
v/Bjarne Haahr, Nim

Mandag den 29. oktober 2001 kl. 19.30 på Horne Skole

En aften med højskolesangbogen

Angst: psykisk nedslidning - fremtidens pest
v/Asger Baunbak-Jensen, Farum

Mandag den 4. februar 2002 kl. 19.30 på Horne Skole
Asger Baunbak-Jensen fortæller ud fra sin roman "Den tynde væg" (2000), som handler
om den 38-årige landmand Jens, der kommer i klemme,

Alle foredragene foregår på Horne Skole
Der medbringes kaffe og brød

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

Tilmelding til Tove Sørensen, tlt. 7 524 1044

*tu 
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2001

Forbrugeraften
Mandag den 10, september.

Foredrag: Hellere dø aI grin end af en blodprop v/Jørgen Bloch'
Poulsen
Tirsdag den 2. oktober i Lyne i samarbejde med Familie og Fritid, Lyne,

Mad for hele familien
Tirsdag den 6, november i skolekøkkenet i Horne Skole.

Julefoftællinger
Mandag den 26. november.

2402

Sund mad med Bettina Modensen
ljanuar måned.

Virksomhedsbesøg på Hjort Knudsen Ir/S Potstermøbler i Lyne
Onsdag den2T.februar.

Afslutning og udstilling
Tirsdag den 19, marts.

Generalforsamling
Onsdag den 3. april.
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FAMIIjE OG FRITID

FORBRUGERAFTEN

Mandag den 10. september kl, 19,30 i indskolingslokalet, Horne Skole

Vi får besøg af Tøfting Pander og Gryder
Her kan vi se hvordan det kan lade sig gøre at stege helt uden fedtstof

at der ikke er noget, oeiUiænder på

at metalredskaber må bruges

at det skal vaskes med sæbe/opvask

Kort sagt, hvad du normalt ikke må, kan du gøre med disse ting.

Desuden får vi besøg af Am - Way

Her vilvi få kvalitets- og miljøvenlige produkter at se

Her vises alt fra shampoo til rengøringsmidler

Medlemmer: 25kr.
lkke medlemmer: 40 kr.

O

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 8.00-18.00
tirs. og ons. E.00-17.30
lørdag 8.00-12.00

.:

ORNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

Dqslt
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The Cowgirls
3. - 5. kl. piger
Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Første gang 20. september
Kontingent: 225 kr. in kl. dragtleje

Hej alle friske og frejdige piger -

er I klar til en ny sjov og spændende sæson?

Vi skal lave en masse gymnastik til vi bader

i sved :O)Vivil springe, lege, danse, synge

og lave rytmisk gymnastik, Er du en frisk pige

der går i 3,, 4, eller 5, klasse og er det noget

for dig, eller er du i tvivl, så mød op torsdag

den 20, september fra kl, 16,00 - 17.00!

Vi glæder os til at se dig.

Jeanett Hansen Maria Oettinger

7526-0490 7526-0498

Julie Langvad

'.,:: : :aa!:l:!:'1.::: . :lii
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Maja Lund Hansen
7526-0134

Horne Bad Boys - skolen
3. - 5. kl. drenge
Tirsdag kl. 16.00 - 17.30
Første gang 18. september
Kontingent: 200 kr. inkl. T-shirt

Nu nærmer tiden sig, hvor en ny gymnastik-

sæson med rnasser af knaldhårde armbøj-
ninger, meterhøje trampolinspring og masser
pjat starter.
Så går du i 3,, 4. eller 5. klasse, vil "Horne

bad boys" lige være noget for dig!

Rainer Holm

7526-A440

Erik Gram

7526-0163

Thue Ladefoged

7526-0144

Susanne Ditlevsen

7526-0299

bt
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Teenager piger - skolen
6. kl. - 17 år
Torsdag kl. 19.00 - 20.00

Første gang 20. september
Kontingent: 250 kr. inkl. dragtleje

Hej Teenagepiger!

Så er endnu en gymnastiksæson ved at

nærme sig. Er du er tændt på nogle

rytmefrekvenser og nogle svedige, men

hyggelige og sjove gymnastiktimer, så mød

op hver torsdag med rytme i kroppen, så

slutter vi af med en fed opvisning.

Sanne H, Knudsen
7529-9712

Teenager spring
???????????
???????????

Som I kan se er det et spørgsmål,

om vi kan få holdet op at stå i år, da

vi ikke har fundet ledere til holdet.

Vi vil gerne have en tilbagemelding senest

1, september fra dig som gymnast, hvis du

vil gå på holdet.

?????? ?????

Tilmelding senest 1. september til

Lissi Oettinger Lene Jensen
7526-0498 7526-0005

Gymnaerobic - skolen
Mandag kl. 19.30 - 21.00
Første gang 17. september
Kontingent: 250 kr.

Vi glæder os til at se alle, der lyst til en

god gang motion, der giver sved på

panden. Vi vil køre en masse øvelser for

ryg, mave, arme, lår og baller samt

afspænding, Vi er tre ledere, som på skift

vil præsentere jer for lidt af hvert. Alle kan

deltage - tykke, tynde, høje, lave,

begyndere, øvede, m/k'ere o.s.v,

Til orientering er der ingen opvisning.

Tina Hedegaard Lene Jensen
7526-0107 7526-0005

Anette Plauborg Schmidt
7526-0150

l,lr26



Motionsdamer uden opvisning - skolen
Mandag kl. 18.30 - 19.30

Første gang 1. oktober
Kontingent: 200 kr.

Nu skal det være!

Kom og få forbedret din kondition, få

mere energi og føl dig bedre tilpas.

Alle er velkomne, både nybegyndere og

øvede.

Vi glæder os til at se jer.

Kirsten Plauborg

Else Marie Madsen

lngeborg Haahr

lngrid Kristensen

Karin Heiselberg

7526-0046

7526-0412

7526-0138

7526-0065

7526-0407

Motion uden alder - Hallens mødelokale
Tirsdag kl. 10.00 - 11.00
Første gang 25. september
Kontingent: 150 kr.

Jeg glæder mig til at komme i gang

med nye og kendte ansigter. Stille og roligt

skalvi bruge de muskler og led vi glemmer

lidt i hverdagen. Små "skavanker og handicaps'
ingen hindring for at deltage, vi har altid en stol

i nærheden til at sidde eller støtte os til,

Kom og deltag med godt humør.

Vi holder efterårsferielvinterferie som de øvrige
hold under HGF.

Velmødt!

Hilsen årgang 37 - lngeborg Haahr

lngeborg Haahr

7526-01 38

Motionsdamer med opvisning -
Tistrup Minihal
Torsdag kl. 18.30 - 20.00
Første gang 20. september

lda Møller

Motionsmænd med opvisning -
Tistrup Minihal.
Torsdag kl. 20.00 - 21.00
Første gang 20. september

lrttr
Niels Kristian Nielsen
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TIDSPLAN FOR GYMNASTIKKEN 2001/2002

Alle hold træner i Horne Skoles gymnastiksal undtagen motionshold u/alder, der
er i Horne Hallens mødelokale.

De tre Tistrup-hold træner i den nye minihal.

LANDSSTÆVNE
DGI & DDS

(")r

Hold Mandao Tirsdao Onsdag Torsdao
Forældre/barn 17.00-18.00

Lopperne 16.00-17.00

Små oioer 17,30-'18.30

Små drenoe 19.00-20.30

Store oioer 16 00-17 00

Store drenqe 16 00-17 30

Teenaoer oioer 19,00-20.00

Teenaoer sorino ?? ')') ')')

Damer u/oovisnino 18 30-'19,30

Gvmnaerobic 19.30-21 .00

Motionshold u/alder 10.00-1 1.00

Motionsdamer

mloovisnino - Tistruo

18.30-20.00

Unqe piqer - Tistrup 21.00-2200
Motionsmænd

mloovisnino - Tistruo

20.00-21.00
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Vildbjerg Cup 2001

Mens hedebølgen rullede ind over Danmark camperede vi på marken bag banerne ved
Vildbjerg Fritidscenter.

4 dage med sol, socialt samvær og masser af fodbold ventede.
Fra HorneÆistrup var i alt 4 hold tilmeldt Miniput, lilleput, drenge og junior.

Efter fælles march gennem byen for alle spillere og officiel åbning på stadion startede
miniputterne med at spille deres første kamp torsdag aften og juniorerne sluttede af med
deres sidste kamp søndag formiddag.

Miniputterne vandt deres pulje, men tabte i den første kamp på vej til en finaleplads,
Lilleputter og drenge var knap så heldige - de fik lov til at spille en trøstrunde hver. Lille-
putter tabte deres første kamp, mens drengene vandt den første og tabte den næste.
Juniorerne blev nr. 3 i deres pulje og derefter nr, 4 i trøstrunden.
Alle forældre, trænere og spillere overværede alle de kampe Hornell-istrup spillede, hvis
det var muligt. Det giver et specielt sammenhold og noget at snakke om på camping-
pladsen,

Det var første gang vi var med og det bliver forhåbentlig ikke sidste gang. Det var et flot
tilrettelagt stævne med hold fra forskellige lande, og en tidsplan som hele tiden blev
overholdt.

Tak for i sommer og på gensyn.

"Horneffistrup Stræde" på campingpladsen vMldbjerg Cup 2001

ø@w

Familien Lindvig
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SPORTSUGEN 2OO1

Som i de seneste år lå sportsugen i år i uge 23. Vejrmæssig var optakten ikke for god, da

der var regnvejr lige op til sportsugens begyndelse . På trods af at temperaturen godt

kunne have været højere, var vi heldige med vejret ,da der kun kom få regndråber i løbet

af selve sportsugen.

Vi tog chancen og begyndte med gadefodbold 2. pinsedag, Betænkelighederne viste sig

at være ubegrundede , da 32 hold meldte sig til, så der var virkelig mØdt mange op for

at spille eller for at se på.

Efter mange spændende kampe kunne Porsevej kåres som vinder foran Bjerremose By.

I lighed med sidste år var der pigefrokost i teltet Grundlovsdag. lnteressen var intakt,idet

knap '100 mødte op. Humøret var helt i top fra begyndelsen, og den var ikke mindre sidst

på eftermiddagen efter spisning, sang og dans.

Tirsdag aften afholdtes skomagerturnertng i billard, hvor vinderen blev Hans Kristian

Guldager.

Onsdag var der havetraktortræk på programmet. Disciplinen er efterhånden ret udbredt

rundtomkring og ca, 10 traktorførere mødte op, både lokale og udefrakommende. Nogle

mødte med standardtraktorer, mens andre kom med mere specialbyggede traktorer.

Efter lidt småproblemer blev der fundet vindere i havetraktorringridning og i selve traktor-

trækket,

Ca. 120 var mødt op for at se på.

Fredag afholdtes en efterhånden tilbagevendende begivenhed nemlig sponsorcykeiløbet

Tour de Horne. Det var kun lykkedes at finde 4 cykelryttere, men de havde til gengæld

været særdeles aktive med at finde sponsorer. Da løbet var afuiklet var der ca, cyklet

30.000 kr. ind (imponerende). Efter cykelløbet blev der udtrukket præmier iteltet, hvoref-

ter mange blev hængende resten af aftenen.

Kroketfolket havde 'kroket for alle" lørdag eftermiddag hvor bl.a. nye interesserede kun-

ne prØve spillet .Hvor mange nye ansigter som mødte op vides ikke, men spillerne havde

en hyggelig eftermiddag.

Lørdag aften var der børnegøglervogn , Fire ny instruktører havde sagt ja tilopgaven ,så

det var spændende at se, hvordan det hele ville forløbe. Men alle spekulationer blev gjort

til skamme, da vi blev vidne til en virkelig flot optræden (godt gået).

Efter børnegøglervogn var der børnediskotek i hallen .
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Samtidig var der rafleturnering i teltet. Der var lidt færre deltagere end normalt . Det kan

måske skyldes at tidspunktet og dagen var ændret i forhold til de seneste år. Årets rafle-
konge blev Ole Graversen efter en hård finalerunde med tre kvinder (helt usædvanlig).

Børnedyrskuet blev afholdt søndag eftermiddag. Færre dyr end sidst var tilmeldt (11

numre), det kan skyldes både tidspunktet, og den kendsgerning at nogle dyr var forhin-
dret i at deltage (m&k syge). Men dyrene blev fremvist med stor glæde og entusiasme.
Herefter benyttede en del muligheden for at købe, sælge eller bytte ting ved børne-
kræmmermarkedet i teltet.

Sportsugen bød derudover også på en del hånd- og fodboldkampe.

Den efterfølgende lørdag var der fest i hallen i år arrangeret af HIP og HIF i fællesskab,
Musikken blev leveret af Bjørn& Okay og underholdning af Sommer& Schwartz. 280
mødte op til en aften med rigtig god mad, sjov underholdning og et orkester som forstod
at tå folk ud på dansegulvet, som var næsten fyldt fra start til slut.

Med 280 fremmødte kunne arrangementet knap hænge sammen økonomisk, men det
betyder sikkert ikke, at det er sidste gang, vi forsøger os med et større arrangement i

Horne.

De forskellige arrangementer i ugens løb har været godt besøgt, og det kombineret med

aktiviteter uden de store udgifter, har betydet ,at det økonomiske resultat har været sær-
deles tilfredsstillende.

Efter denne lille gennemgang vil vi gerne takke alle dem, som mødte op i løbet af ugen
og støttede de forskellige arrangementer.

Til sidst en stor tak til alle dem, som gjorde det muligt at arrangere sportsugen. Det dr:ejer

sig om alle de frivillige, der hjalp til før, under og efter sportsugen, de som lånte os for:-

skellige ting , cykelrytterne og de ansatte på stadion, i cafeteriet og i hallen.

Også en stor tak til vore sponsorer:

Dagli' Brugsen, Sækbæk Kro, Horne Cykelforretning, Horne Andelskasse, Horne
Kro, Horne-Vittarp Maskinforretning, Vestjysk Andel, BG Bank Tistrup, Sv. Aa.
Tonnesen, Sportspartner Varde, Saxofoni, Bankoklubben, JM Sport Tistrup-
Bounum Smede- og Maskinforretning, Sydbank Tistrup, Strømgårds El-service,
Anders Jensen, Kaj Hedevang Sig, Matas Skansen Varde, Sindberg Ølgod, Horne
Murerne, John Larsen Fritidsbyg, Tistrup WS og Blik, Horne Tømrerforretning,
DLG Lyne, DK Benzin Lyne, Thor Varde og alle sponsorer til Tour de Horne.

På gensyn næste år. Sportugeudvalget
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FODBOLD U NGDOMSAFDELINGEN

Holdene i ungdomsafdelingen er nu klar til at tage hul på efterårssæsonen. Nogle har
allerede startet træningen, andre har været mere eller mindre i gang i hele ferien og

resten starter i uge 32 (når skoleferien er slut).

Forårets resultater for'l'1-mands- og 7-mandshold kan ses andetsteds her ibladet. Re-

sultaterne af S-mandskampe noteres ikke, rdet disse hold er for de alleryngste spillere,

hvor det at lære spilletog hinanden at kende er mere vigtig end kampens resultat.

Alle 7- og '11-mandshold er blevet ombrudt isommerpausen, dvs. inddelt inye puljer alt

efter hvilken placering, de har opnået i forårsturneringen.

Mikroafdelingen (årg. 93 og yngre)

I mikroafdelingen har vi ca. 65 spillere. De er fordelt på følgende hold:

2 mikrodrengehold 7-mands i årg. 93

1 mikrodrengehold 7-mands i årg. 94

1 mikrodrengehold S-mands i årg. 94

1 mikropigehold S-mands i årg. 93/94

2 blandede mikropige/drengehold S-mands i årg. 95 og yngre (som vist i øvrigt kun be-
står af drenge).

I mikroafdelingen lægges der stor vægt på leg og samvær, og der er ikke som i de ældre
årgange kamp om pladserne på holdene, idet mikroafdelingen har den regel, at der ved
sæsonstart stilles jævnbyrdige hold, hvis der er spillere til mere end 'l hold i en årgang.
Samtidig har vi den regel, at der så vidt muligt skal være spillere fra både Horne og Ti-

strup på et hold, således at både spillere og forældre fra starten lærer hinanden at kende
og derved er med til at styrke samarbejdet mellem klubberne. I mikroafdelingen skal alle

spillere have lige megen spilletid, og et hold er aldrig bedre end gennemsnitsspilleren.

I mikroafdelingen er der blevet tradition for afholde en gr:illfest for samtlige spillere, foræl-
dre og søskende i slutningen af forårssæsonen. Den store opbakning til dette arrange-
ment (i år ca. 150 deltager:e) viser med tydelighed, at samvær og hygge dyrkes i denne
afdeling,

Miniputafdelingen (årg. 91/92)

I miniputafdelingen har vi ca, 58 spillere fordelt på følgende hold:

2 miniputpigehold 7-mands

4 miniputdrengehold 7-mands

c@w

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



I miniputafdelingen begynder vi at opdele drengene på A-, B- og C-hold efter fodbold-

mæssige færdigheder, således at spillerne kommer på det hold og sammen med de

kammerater, som de niveaumæssigt passer sammen med. Herved undgår vi, at der er

spillere på et hold, der ikke får bolden ret meget, fordi spillerne efterhånden er blevet så

store, at de helst vil spille bolden til en medspiller, som de er sikre på kommer godt af

med den igen.

lndenfor miniputpiger er det kun muligt at tilmelde til en C-række. Dette skyldes, at der

stadig kun er forholdsvis få pigehold indenfor.regionen og derfor kun hold til6n række. I

HorneÆistrup har der i år været en utrolig stor tilgang af miniputpiger, og vi måtte ved

sæsonstart tilmelde et hold mere, end det ene vi havde regnet med,

I miniputafdelingen er der tradition for en ryste-sammen-tur allerførst i torårssæsonen.

Ryste-sammen-turen er for alle spillere i miniputafdelingen, dvs. for både piger og dren-
ge. I mange år har pigerne fyldt meget lidt på disse ture, men i år har de på grund af

fremgangen rigtigt kunnet gøre sig gældende.

Lilleputafdelingen (årg. 89/90)

I lilleputafdelingen er der ca, 42 spillere fordelt på følgende hold:

1 lilleputpigehold 7-mands

2 lilleputdrengehold 1 1-mands

I lilleputafdelingen tilbydes der for drengenes vedkommende så vidt muligt '11-

mandsfodhold, dvs. at der tilmeldes så mange 1'1-mandshold, som der er spillere tilog
herefter et 7-mandshold. Holdene tilmeldes i A-, B- og C-rækker alt efter de spillerne, der

er til rådighed. I år havde vived sæsonstart både to 11-mands-hold og et 7-mandshold.

Det viste sig dog, at det var skudt lidt over målet, og vi har nu trukket 7-mandsholdet.

For pigernes vedkommende tilbydes fortsat kun 7-mandsfodbold, idet nogle af pigerne i

lilleputafdelingen er nybegyndere, og derfor vil få for meget løben og for lidt fodbold på

en 11-mandsbane. Desuden er der generelt så få '11-mands-lilleputpigehold, alkøreal
standene ville blive for store.

Drenge/pigeafdelingen (årg. 87188)

I drenge/pigeafdelingen er der ca. 35 spillere fordelt på følgende hold:

1 pigehold 7-mands

2 drengehold 11-mands
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I drenge/pigeafdelingen gælder samme regler for tilmelding af hold som i lilleputafdelin-
gen. Drengeholdene består i år næsten udelukkende af spillere fra årg. 88 (yngste år-

gang drenge), men har alligevel klaret sig godt. Det bliver derfor meget spændende at

følge disse til næste år, hvor de bliver ældste årgang drenge.

Pigeholdet kan i år kun lige hænge sammen, idet der kun er 7 - 8 spillere. De har dog

indtil videre klaret sig med den smalle trup.

Juniorafdelingen (årg. 85/86)

I juniorafdelingen er der ca, 29 spillere fordelt på følgende hold:

I damejuniorhold 7-mands på mediumbane

t herrejuniorhold 11-mands

t herrejuniorhold 7-mands på mediumbane

ljuniorafdelingen tilbydes der så vidt muligt 11-mandsfodbold, og der suppleres med 7-

mandshold. Dette gælder både for herrer og damer. 7-mandsholdene i juniorafdelingen

spiller på store 7-mandsbaner (de såkaldte mediumbaner), Det er ivirkeligheden 11-

mandsbaner, hvor målene er rykket tættere på hinanden, således at banen er blevet

kortere, men forsat har den samme bredde. Det er en god ting, for det letter overgangen

fra 7-mandsholdet til 1 1-mandsholdet,

Vi er i år så heldige, at vi både har et 11-mands og et 7-mands herrejuniorhold, efter at vi

i et par år kun lige knebent har kunnet skrabe et enkelt 1'l-mandshold sammen. Det

giver en noget bedre træningsindsats fra spillernes side, når der er 18 - 19 spillere i

stedet for kun 12.

I damejuniorrækken har vi i år kun et 7-mandshold, efter at vi i nogle år har kunnet stille

et 1 1 -mandshold. Der er kun ca. 10 spillere, og de ville få for lidt ud af træningen, hvis de

skulle kæne alene. Der er derfor lavet den ordning, at de har deres eget 7-mandshold,

men træner sammen med dameseniorspillerne i Tistrup. Det har vist sig at være en god

ordning, der både er til fordel for senior- og juniorafdelingen.

Ynglinge
Vi har i de sidste år ikke kunnet stillet ynglingehold i Horneffistrup, og med mindre vi får

gang i noget samarbejde med andre klubber, bliver det heller ikke muligt de næste 3 år.

Der er overvejelser i gang med hensyn til et samarbejde, men det er svært at finde ud af,

hvor stor interessen reelt er fra spillernes side. Vi kunne godt tænke os nogle tilkendegi-

velser!

Ungdomsudvalget
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MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft rrl sport

Fiis i str. S-XXL

6800 Vardc'flf.752Z0O 25
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BENZIN PENGE TIL HORNE IF

Horne ldrætsforening har nu haft OK - Dagli' Brugsen som sponsor i 1 år, I det første år
er der tegnet 155 OK benzinkort. Horne ldrætsforening får sponseret et beløb pr, solgt

liter benzin samt for hver oprettet OK kort, På billedet ses Dagli' Brugsens uddeler Car-
sten Ladefoged aflevere en check på 23.322 kr. til Aksel Hansen fra Horne ldrætsfor-

ening,
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TORVEDAG:

Besøg Horne lF's stand og deltag I konkurrencen om 5 benzingavekort til OK - Dagli'

Brugsens tank.

Kll,'lilli\{utGi\Dli 9 . VARDE 'TLF.75 22 1414
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BOLDSPONSORER IHORNE IF 2OO1

Fodbolde og håndbolde sponseres igen af:

Horne Tømrerforretning, Bounum Maskinstation, Sydbank - Tistrup, Hjort Knud-
sen Møbler - Lyne, JLF Fritidsbyg v/John Larsen, mekaniker Anders Jensen, tøm-
rermester Frederik Jørgensen, vognmand Flemming Christensen.

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

Bankoklubben

KIRKETIDER
Søndag 19.08,2001

Søndag 26.08.2001

Søndag 02.09.2001

Søndag 09.09.2001

Søndag 16,09,2001

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

HORNE KIRKE

k|.09.00

kt. 10.30

kt. 19.30

lngen

kt, 10,30

Lars Bom Nielsen

ilf.7526-4055

uf .7526-0042
ilf.7526-0085

ilf" 7526-0031

Julekoncert mandag den 3. december 2001.

Medvirkende: mandskoret, Zelo.

Højskoledag lørdag den 19. januar 2002

Medvirkende: Præst Helge Quist Frandsen, Mats Rudklint og John Engelbrecht,

Menighedsrådet
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aug. 18.08.2001

28.08.2001

sept. 08,09.2001

22,09.2001

29,09.2001

okt. 05.10.2001

nov. 03.11.2001

06,1 1 ,2001

24,11.2001

26.11.2001

dec. 03.12.2001

14.12.2001

16.12,2001
jan. 19,0'1,2002

febr, 01,02,2002

02.02.20a2-

03.02.2002

27,02,2002

marts 19.03.2002

23.03.2002

april 03.04,2002

AKTIVITETSKALENDER

Torvedagen

Horne Havekreds, Aftenudfl ugt

4H Børnedyrskue

Horne Havekreds. Plantebyttedag

Høstfest

Årsmøde 4H

Revy

Familie & Fritid. Mad for hele familien

Horne Havekreds, Juledemonstration

Familie & Fritid, Julefortællinger

Julekoncert

Juletræsfest
Juleoptog

Højskoledag

Generalforsamling 4H

Horne Mesterskaber i Badminton

Familie & Fritid. Virksomhedsbesøg

Familie & Fritid. Afslutning og udstilling

Gymnastikopvisning i Horne Hallen

Familie & Fritid. Generalforsamling

Skiitdstrdi
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr.246 Lørdag den 8. september 20.-21. september

Nr,247 Lørdag den 17. november 29,-30. november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, llf ,7522-0367, birthaschmidt@mail,dk

Erling Jensen, Gl, Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf ,7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, tlt, 7 526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf, 7522-3838

E.MAIL TIL HORNEPOSTEN
Du kan nu sende tekstmateriale til HORNEPOSTEN pr. e-mail: birthaschmidt@mail.db

men vi modtager naturligvis også stadigvæk gerne materiale på diskette og papir.
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. vvs-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIIIT
Ølgodvej 148
Bounum
6870 Øtgod

Irt. 75 26 0t 55
Trf. 75 29 93 33
Bir, 40 28 33 93

AUTORISERET

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15' llorne
Trf- 7s260163 - bittlf. 21226801120330163 tl

IIORNT
effi ;F:B[lF'

JOHN BORG HANSEN
HORi:lE - 6800 VARDE - TLF:75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltlf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeih Stig. Ølgodvei 33. Horne. 6800 Vorde

A
(

I

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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VIP- eller WEB-bank?
t

D
t J

\

Hos Andelskassen får du begge dele...!

Vi sætter nemlig dine behov i centrum og vægter den

personlige service højt.

Men vil du ordne dine bankforretninger hjemme ved

computeren, så er vi også løsningen.

Kg forbi og hør nærmere,

SDA AAndelskassen
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00 l0
rnrvuru.sda.dk/horne
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