
atttlt Lt ttltlttl

3-0: ilq*g, --- ---. - - - - 52-10----*---,9.t9:T93t-3999
ff ,k'd"t*-#6mmq6a*4*e#q6*u*#fr.*s *ff di$€ K W-# &
-$ å JuT.EHYcqEAFTEN 

'å *
- F foralegenerationeriHorne-hailen T e
#
k

fredag den 15. december 2000

# Aftenens program:

ffi kl. 19.00 Varde Garden

# kl, 1g.3oVelkomst

,fu kl. 19.35 Luciaoptog med børn fra Myretuen

,# \- kl. 20,00 Dans omkring juletræet

% Jtt kl.20.30 Uddeling af slikposer

# ii'l.tii Underholdning for børn
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Deltagergebfr: 25 kr,

Vi ses i hallen
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- Julen i Horne
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- En beretning fra bilens barndom



!CI'
a

a

a

a

a

o

Ttf.7526.0166

El-installationer

Hvidevareservice

ED& og data-installalioner

I ndustri-installalioner

Tele/alarmanlæg
Afd. af Olesen & Jensen

Autoriseret El-instollotør, Horne.

Ring til. Gunnar Ditlevsen. Niels Jørn Hansen. Gert Nygaard Madsen

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

Råi;fs#å

Sækbæk Kro
Når maden skal yære rigtig go'

Ringkøbin gtt ej 232, Sækbæk
.I-Lf.7526-0430

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Bitilf. 2368 8950 - 2368 8955
Ttt.7526 0467 - 75260520

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder alt lige fra alnr. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på tlf. 7526-0070
Mobiltlf. 2016 6670

[iner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

, Horne
f,4b' T ø rnrerforzetning
Jåy@

Ttt.75260214

. AoLICByQQEE|
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Tomrernt: KnudLundHansen,75260214
Ing.: Morlen Henneberg,75260316

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel Sørensen - TIf. 75 24 72

2 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS
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- Jureoptos med *ffål'fflfå:n:L'f;,*rved Horne-h

og slutter af med julemusik ved Hornelund.

' Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn.
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DAGLI' BRUGSENS ABNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTAR

Søndag 17.12,2000 åbent til kl.

Mandag 18.12.2000

Tirsdag 19J2.2000
Onsdag 20J22004
Torsdag 21J22000
Fredag 22.12.2000

Lørdag 23.12.2000

Søndag 24.12.2000

Mandag 25J22000
Tirsdag 26.12.2000

Onsdag 27122000
Torsdag 28J22000
Fredag 29,12.2000

Lørdag 30.12.2000

Søndag 31,01.2000

Mandag 01,01.2001

Man handler også tiljul i Horne
- det er en god ide

13,00 - 17,00

18,00

fi.n
17.30

18.00

18.00

18.00

Lukket

Lukket

Lukket

17.æ

18.00

18.00

12.00

08.00 - 12,00

Lukket

Julegaverne kober vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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JULEHYGGE MED FAMILIEUNDERHOLDNING

2. JULEDAG KL.12.00- 16.00

3 retters menu og kaffe, pr. kuvert 148 kr.

Tag selv bord til børnene med bl.a,:

Pizza, pølser, fi skefi leter og kylling

efterfulgt af isbar med forskellige toppinger

Ring og bestil bord, tlf, 7526 0019 - Glædelig jul

Horne Kro/Kirsten Hansen
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JULEBADMINTON 2()()()

Hallen kan benyttes af medlemmer af HIF til badminton følgende dage:

tirsdag d.26. december

onsdag d.27. december og

torsdag d. 28. december

Alle dage fra kl, 9.00 - 12.00.

Sodavand kan købes i hallen.

Vi håber alle vil være behjælpelige med at undgå ventetid - gør plads for hinanden.

BadmintonudvalgeU Else Marie Madsen.

P.S. ingen badminton fredag d, 15. december pga, juleafslutning.

&effiw

Julegaverne kob€r vl selylolgellg hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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OLDBOYS. OG VETERANFODBOLD

Traditionen tro starter fodboldboldtræningen
EW

mandag den 1. januar 2001 kl. 14.00

Herefter træning hver lørdag kl, 13.00 - lørdag den 13. januar 2001 er der gule ærter,

Gamle og nye spillere er velkommen.

Holdledere Keld Carstensen og Gunnar Ditlev

Juhgarærne kober vi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



HORNEMESTERSKABER I BADMINTON AR 2(l()1

Der afholdes Horne Mesterskaber i badminton i Horne hallen

lørdag d. 3 februar 2001 fra kl. 12.00 og
søndag d. 4 februar 2001 fra kl. 10.00.

mw

Pris pr, spiller for række:

U9, U11, U13, U15, U17 og U19 20 kr.

Senior og oldies ztO kr.

Lørdag er der indledende kampe for ungdom.
Hornemesterskabet spons€res af Strangko,

EItrBtrNGEIO

hHS-Iffi
BadmintonudvalgeU Else Marie Madsen

MINILEGESTUEN.

Kom og vær med hver fredag formiddag fra kl. 9.00 - 12.00,

Alle børn under skolealderen og deres forældre er meget velkomne. Medbring selv saft,
kaffe, the og brød, Det er gratis at være med. Vi holder til ovenover børnehaven i lege-
stuens lokaler.

Vi holder juleafslutning den 15. december, og starter op efter juleferien den 12januar,
Vi følger skolens ferieplan,

Første onsdag i hver måned er vi i hallen sammen med ldræt om dagen, den 6. decem-
ber 2000 og den 3, januar 2001 kl, 9.00 - 1 1.00, Her koster det 10 kr. for at være med og
10 kr. for kaffen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta Guldager 7526-0501

Dorthe Bejder 7526-0995
Ninna Gejl Pedersen 7526-0605

På minilegestuens vegne/Ninna Gejl Pedersen,

gtrtrEIEIGIISO
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, ilt. 75 26 02 11,1a<. 75 26 03 96

i'&1H33+LYI"TåI"J;*Eå* ry



GENERALFORSAMLING KFUM . SPEJDERNE

Søndag den 21. januar 2001 kl. 10.00 på skolen

Valg af repræsentanter til Grupperådet og Spejdernes Støtteforening.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Spejderne serverer kaffe og rundstykker.

KFUM - Spejderne/Horne - Tistrup gruppe

IDRÆT OM DAGEN

Så er vi nået halvvejs gennem sæsonen, og det går rigtig godt. Vi har fået en del nye

deltagere, som møder trofast op.

Vi var 6 fra Horne til stævne i Oksbøl med deltagere fra Sønderjylland, Ringkøbing og

Ribe amter,

Efter jul bliver vi desværre nødt til at sætte prisen op til 15 kr, pr. gang, Kaffe er stadig 10

kr.

Første gang i det nye år er onsdag den 3. ianuar.
Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Regnar, lngeborg og lngrid

VESTJYSKE FORTÆLLERE

Hvert år op tiljul udkommer bogen "Vestjyske Fortællere'. Bogen har i år 18 forfattere,

som fortæller om livet her på egnen.

I år er der en ekstra grund til at købe bogen, evt. lægge den under træet som gave, idet

en af forfatterne er borgmester Kaj Nielsen, som fortæller om sin opvækst og liv i Bjer-

remose, hans engagement i foreningslivet i Horne samt om vejen til borgmesterposten i

Varde Kommune. Undervejs kommer han vidt omkring mange af livets små facetter,

Rigtig god læsning,

Red,

Julegaverne kober vi selvfolgellg hos
I{ORNEPOSTENS ANNONCøRER



FAMILIE OG FRITID

FORBRUGERAFTEN MED VEST ENERGI

Tirsdag den 9. januar 2001 kl. 19.00 i indskolingslokalet Horne Skole

Vi afholder forbrugeraften med Vest Energi om temaet "energibesparelse i hjemmef
Aftenens program vil være:

Hvem er Vest Energi og hvordan kan de bruges?

- Det frie el-marked
- El-forbruget i hjemmet
- En gennemgang af hårde hvidevarer, småapparater og belysning med fokus på

el-besparelser

Mød op og lær hvordan I kan spare på energien, både ved indkøb og ved brug af elektri-

ske apparater.

Medlemmer: 25 kr,

lkke medlemmer: 40 kr,

FAMILIE OG FRITID

Familie og

SANGAFTEN

Tirsdag den 6. februar 2001 kl. 19.30 i indskolingslokalet Horne Skole

Mød op tilen festlig aften med Harmonikagruppen.

Alle er velkomne,

Medlemmer: 25 kr.

lkke medlemmer: 40 kr.

Familie og Fritid/Mona Clausen

Fritid/Jette Karlsen

@

BAUTSOAIRD o TOEYEGAOE 13
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Julegaverne kober vl selvlolgellg hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



HORNE KIRKE

I Varde provstis kirker er altersølvet blevet registreret og noteret i hvilken stand det var al
guld- og sølvsmed Bent Exner, Det var især alterkalkene, opmærksomheden drejede sig

om, da vinen ætser isølv.
I Horne kunne han konstatere, at alterkalken var meget bevaringsværdig og gammel-
fra omkring 1775 - men at den skulle restaureres for at undgå en større istandsættelse,

Disken fejler ikke noget, og vi blev anbefalet at bruge de særkalke, vi har af rustfrit stål

eller anskaffe nogle flere frem for en forgyldning af plet-særkalkene, der findes i kirken.

I den prioritering som provstiet har foretaget kom Horne kirkes alterkalk med her i år.

Sølvsmed Bent Exner har fået overdraget opgaven inden for Varde provsti, Kalkens

kumme er blevet istandsat og lueforgyldt indvendig,

Med den flotte restaurering og behandling alterkalken har fået, skulle den kunne holde

de næste fire hundrede år???

På menighedsrådets vegne/Svend Bruun

HORNE MENIGHEDSRAD

På mødet den 28. november konstituerede menighedsrådet sig således:

Formand: Svend Bruun, tlf. 7526 0365

Næstformand og kirkeværge: Bessie Aggeboe, tlf. 7526 0031

Kasserer:

Sekretær:

Viggo Aarhus, tlf, 7526 0157

lnga Hjortkjær, tlf. 7526 0213

Kontaktperson: Grethe Ladefoged, t1f.2227 63æ
Øvrige medlemmer: Peder Enemark, tlf. 7526 0027

Keld Jochumsen, tlf. 7526 0414

Menighedsrådet byder velkommen til Keld Jochumsen som nyt medlem og siger tak til

Dagmar Christiansen, som har været med de seneste 4 år,

Horne Menighedsråd/Svend Bruun

Skattemæssig rådgivning ' Bogføring og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,6800 varde . Telefon 75 26 02 47

ry' i"f,'"u'åiL'ft'l,ilBfå';xtr ry-e



I løbet af det forgangne år har udsigten fa mine
vinduer ændret sig, Dels fordi vi er flyttet, dels fordi
jeg har skiftet arbejde og således har fået nye vindu-
er at kigge ud af. Jeg tror, det ind i mellem kan være
sundt at få skiftet udsigten og dermed horisonten ud,

Fra mit arbejdsvindue har jeg fået en anden udsigt,
men så sandelig også en anden indsigt, - på godt og
ondt.

Sammenligner jeg livet på landet og i landsbyskolen

med livet i byen og på byskolen, så er forskellen slå-
ende. På landet kommer vi hinanden ved - måske
ikke så meget, som vi kunne ønske - men alligevel!

Vi tager ansvar for hinandens børn, vi blander os, hvis vi ser børn, der er kede af det,
børn der slås. Vi aftaler med hinanden, hvem der kører og hvem der henter vore unge
mennesker, når de er til halbal eller på diskotek, Vi ved hvad de laver og hvem de er
sammen med, vi kender de hjem de kommer i. - sådan er det selvfølgelig også i byen -
bare ikke altid.

Der er der børn ingen ved hvor er, ingen ved hvem de er sammen med, børn som ingen
kerer sig om, Børn på 10-12 år der går rundt i byen fredag og lørdag aften til langt ud
over, hvad jeg ville mene var deres normale sengetid. De børn bliver svigtet, ikke kun af
deres forældre, men også af dem der er tilskuere til disse børns liv,

sandsynligvis er der en del, der godt ved, hvordan det er fat. Men ingen blander sig,
ingen ringer til børnenes forældre og fortæller dem hvad de ved, hvad de har set, måske
fordi det hører ind under privatlivets hellig fred - og den skal man ikke blande sig i !!
Velskal man så!!

Langt de fleste forældre ville blive glade for at få at vide, hvad deres børn går og laver,
højst sandsynlig er det den eneste måde, de kan få noget at vide på, ungerne fortæller i

hvert fald ikke noget. Og det er kun viden og indsigt om børnenes liv, der kan føre til
handling og dermed omsorg. Lad mig slå fast, at det er er de fæneste børn i byen, der er
uden omsorg og opmærksomhed. og at der muligvis også lindes børn på landet, der
mangler omsorg og opmærksomhed. Men det er et stigende problem, som vi - som
ansvarlige voksne - er nødt til at forholde os til, ligegyldigt hvor vi bor og hvor vore børn
går i skole,

Vi er heldige, fordi vi bor et sted, hvor vi stort set alle kender hinanden og alle i større
eller mindre udstrækning tager vare på og kerer sig om hinanden, Men vi skal passe på

ikke at blive for selvtilstrækkelige ivores lidenhed.

Vi har alle en forpligtigelse til at tage ansvar og gribe ind, når vi ser eller oplever børn,
der lever et liv i voksenhøjde - ligegyldigt om vi bor på landet eller i byen, ligegyldigt om

t0
Julegawrne kober vl selvlolgeliq hos
HoRNEPosrENs lHNoxc-ønEn



vore børn går i landsbyskolen eller på byskolen,

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle,

Dorte Rud Jager

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Fredagen før efterårsferien var alle elever på motionsløb. ldrætsudvalget havde lavet et

løb for tre aldersgrupper. Der blev taget tid på hver enkelt elevs løb, som de så kan for-

søge at forbedre år efter år. Der var forældre (ca. 10) og lærere på posterne for at hjæl-

pe og trafiksikre ruterne, Børnehaveklassen gik en tur på 5 km med Signe. Eleverne i 1,-

3. kl. kunne vælge at løbe 5 km turen eller først løbe 5 km turen og derefter løbe/gå 3

km. Derefter kunne de løbe på rulleskøjter eller køre på mooncar indtil klokken blev

12.00. De største elever fra 4.-7 . kl. blev budt på triatlon, hvor de cyklede til Tistrup, løb

en rute i anlægget på 3-4 km og cyklede en længere rute tilbage til hallen igen, hor de

afsluttede med at løbe på rulleskøjter. Der var præmier til de fem første på hver rute og

æble og vand til alle, Vinderne på de forskellige ruter er blevet fotograferet og jeg tror

alle syntes, det havde været et rigtigt godt løb.

Som altid mødte rigtig mange forældre op til forældredagen den 27, oktober. Der var ca.

75 som benyttede spisefrikvarteret til at få snakket med hinanden og få kaffe, rundstyk-

ker og masser af wienerbrød.

Hvis man følger lidt med i dagspressen, har de fleste bemærket at rengøringen i instituti-

oner og skoler er blevet udliciteret. Således også på Horne Skole, hvor rengøringen blev

overtaget af Eliterengøring pr. 1. oktober. Lisbeth og Solveigs arbejde er blevet omstruk-

tureret og deres tid er blevet nedsat. John (pedellen) skal derfor ikke længere rengøre

gymnastiksalen, faglokalerne og have opsyn med rengøringsmidlerne, Fra 1. januar

bliver hans arbejdsuge på Horne Skole derfor reduceret til 32 timer. De sidste 4-5 timer

skal bruges andre steder, f,eks. som pedel i børnehaven.

I 5. klasse har eleverne deltaget i amtets skoleskydekonkurrence. De kom med i finalen,

hvor de blev nr, 13 ud af 24 hold - og på fodboldholdet for piger på Sct. Jacobi, Varde

som vandt finalen i Parken, deltog fire gamle elever fra Horne Skole, Flot klaret.

Tirsdag den 19, december er sidste skoledag i år og en længere juleferie er vist ikke set

før - ferien slutter først søndag den 7. januar 2001.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR FRA SKOLEBESTYRELSEN

Skolebestyrelsen/l-ind a

ry
Møller

Julegaverne kober vi selvlolgelig hos
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HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

1't.12.00

08.0't.0.1

'15.01.01

22.01.01

29.01.01

05.02.01

12.02.01

Juleafslutning ved lnga Hjortkjær.
Henry Lauridsen, Stenderup. Foredrag.
lnger og Erik Klemmensen, Nymindegab. Sang og musik.
Arne Holm Pedersen, Askov. Film fra Norge.
Forhenværende forstander, Gynter Nielsen, Brejninggård.
Generalforsamling.

Harald Christensen, Vejen. Det brune guld.

JULEMARKED

Tak til alle fra nær og [ern, der besøgte vort julemarked i Horne-hallen. Dejligt med så-
dan en opbakning, når der arrangeres noget ivort lille sogn.
Tak til alle udstillere for en dejlig dag.

Horne-hallens Cafeteria/Lone Hviid

FÆLLESSPISNING

Den 7, november arrangerede Familie og samfund fællesspisning i skolekøkkenet,
Det var holdet fra madlavning for mænd vll-isbeth Hansen, der lavede maden og vi kan
godt skrive under på at det var en rigtig hyggelig aften. Menuen var flæskesteg og risa-
lamande med alt tilbehør. Jo de mænd kan deres koner godt være stolte af. Der var
også amerikansk lotteri med mange flotte gevinster. Helt igennem en dejlig aften, hvor
børnene også kunne være med.

Hilsen en familie som

TIL ARBEJDSGRUPPEN ABEN BY

Horne sogneforening vil hermed gerne sige en stor TAK til gruppen, der arrangerede
Aben BY' 

Home sogneforening

Juhgaverne kober vl selvlolqelig hos
HoRNEposrENs rHnoxcbREn



ABEN BY

Tirsdag den 7, november blev der evalueret på ÅOen By arrangementet den 19, august.

Da initiativet i sin tid blev indledt, blev der opstillet nogle må|, nemlig at vi ville

1) profiliere os

2) styrke sammenholdet og

3) øge tilflytningen til Horne

Hvad angår punkterne 1 og 2 er der enighed om, at disse mål blev nået, Hvorvidt vi har

nået eller når opffldelse af punkt 3 er ingen af os foreløbig i stand til at svare på,

Der var 22tremmødte til evalueringen og flere havde bemærkninger iforbindelse med
grundlaget og ideer til det videre arbejde:

- Der bør udsendes en ny folder hvert år med nyt og redigeret indhold, men i samme

form.

- Hjemmesiden er et meget søgt medie, der bør bevares
- Det ville være rart med en koordinator i forbindelse med styring af tilflyttere i forhold til

foreningernes tilbud om kontingentfrit medlemskab

- I Horne-posten bringes en liste med disse medlemskabstilbud og kontaktpersoner i

foreningerne
- En bod uddelte 3 præmier, som alle gik til udenbys gæster
- Nye ideer indenfor for virksomheder og fritid efterlyses
- Der blev udtrykt generel stor tilfredshed med arrangementet som helhed - sognet op-
pede sig i dagene op til og under arrangementet, og det er helt klart, at sammenholdet er
blevet styrket.

Udvalget nedlagde sig selv, man da initiativet påbyder'vedvarende energin, blev det
overladt til Sogneforeningen i deres regi at nedsætte og udpege et nyt udvalg, som tillige

skal varetage vedligeholdelse af hjemmesiden og fremkomme med nye streamere og

foldere,

Til det videre arbejde overlod ÅUen ey Udvalget en kassebeholdning på 31,149,60 kr,,

hvilket er lig med det overskud, der er fra arrangementet. Dette overskud er fremkom-' met, dels ved at udvalget har modtaget flere penge end påregnet, og dels ved at om-

kostningerne var mere beskedne end budgetteret.

' Foreninger der giver gratis medlemskab tiltilflyttere:

Spejderne: gratis de 3 første måneder

HGF: gratis i et år

HIF: gratis i et år for hele husstanden

Dagli'Brugsen: gratis Åben

ry
By Udvalget
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FONDEN TIL FORS]øNNELSE AF HORNE BY'SOGN

Fonden har i år bevilget penge til:

Menighedsrådet - 50.000 kr. til stenskulptur

Regnbuen - 1.500 kr. til flagstang

Horne Jagtforening - 1.500 kr. til udsætning af fasaner

Sogneforeningen - 64.948,15 kr. til grønt område, hækklipper, hund på torvet, nyt tag på

sognehytten, byskilte og julebelysning.

Horne Sogneforening

HoRNE STøTTEFoRENTNG (BANKo)

Generalforsamling
Ved Horne Støtteforenings Generalforsamling kunne vi forsat glæde os over, at vi kan
imødekomme næsten alle de ansøgninger, som indkommer i årets løb.

Der blev i år givet støtte tilfølgende: Horne ldrætspark - indgangsparti til omklædnings-

rum og en fejemaskine, Hornelunds Venner - Radio, Horneposten - opgradering af edb
anlæg, Horne ldrætsforening - redskaber til ldræt om dagen, Horne Gymnastikforening -

100 års Jubilæumsskrift, Regnb"uen - materialer til redskabsskur, Minilegestuen - 2 rick-
shaws, Horne Sogneforening - Aben by arrangement,

På generalforsamlingen kunne vi konstatere, at vi i det forgangne år har haft en faldende

interesse for at gå til Bankospil i Horne.

Vi vil derfor opfordre Horne Sogns befolkning til at støtte op om vore Bankospil, så vi
også fremover kan blive ved med at honorere alle de ansøgninger vi får.

Det at gå til Bankospil er jo en fornøjelig aften, med chancer for atvinde pæne præmier,

Det er et godt aktiv for Horne, at vi holder liv i Støtteforeningen.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således.
Formand Leif Sønderskov

Næstformand Kristian T. Hansen
Kasserer Erik Sørensen

Sekretær Else Marie Madsen

Øvrige Medlemmer Eva Plauborg

BertelSørensen
Bakken Strebøl

Horne Støtteforening/l-eif.
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DEN 41 TYVENDE REVY VAR PA SCENEN, OG DEN FøRSTE I

DET NY ARTUSIHOE

Dora Harck kunne byde velkommen til mange, som ville være med til at slutte endnu en

sæson iHorne lF.

Hun bød også velkommen til Revyholdet under instruktion af Kurt Burkarl og sagde: Nu

må I ikke sætte forventningerne for højt. I år er Revyholdet rimelig ungt, med et par und-

tagelser. Men et er i hvert fald sikker, vi vil gøre alt for at aftenen bliver så festlig og for-

nøjelig.som det overhovedet er os mulig. God fornøjelse.

Revyen gik i gang, og man kunne hurtigt mærke, hvor det bar hen, Aktørerne, unge

såvel som de lidt ældre, havde strikket en bragende god revy sammen. Det var helt

igennem gode numre, og så var der endda flere af numrene som var helt i top,

Jeg får lyst til at nævne hele holdet, for I fortjener det. Conni Poulsen, Kathrine Krog,

Anita Garner, Birgitte Antonius, Diane Garner, Søren Pontoppidan, Jens Henning Gyde-

sen, Ulrik A, Thøstesen og instruktør og pauseklovn Kurt Burkarl.

Det at fremstille en god og sammenhængende revy kræver mere end man tror, og når

det så lykkedes, som det gjorde i år, er det en ekstra fornøjelse'

Jeg glæder mig allerede til næste års revy.

Jeg vil gerne sige jer tak for jeres indsats på hele revyholdet. I er jo 6n af brikkerne, der

skaber sammenhold iet lille sogn som Horne.

Revyen 2000 'En gang til', Den tog jeg hatten af for'
Leif Sønderskov

Vffi*'*;r;'n"
VestjyskArrdel

dcrrbfd..tdd

Horne Gykelforretning
Slibning og reP. af kødhakkere, plæne-

klipperJ, skovsave og kreaturklippete'

Kuat", sværd, kædcr samt nye Plæne-

klippcre på lager.

Salg og reP. af cYkler.

Åbningstider: kl. ?.30 - l2.OO

eller åfter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Trt.75 26 01 02
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IGEN EN JULEWEEKEND I ASSENBÆKMøLLE

Lørdag den 25. november startede 36 forventningsfulde spejdere fra Horne til en god
juleweekend i Assenbæk .

Lørdag startede vi med at gå en tur i det naturskønne område ved Assenbæk, hvor vi
absolut havde været med os. Og om eftermiddagen hyggede vi med at lave juledekorati-

oner.

Aftensmaden stod på medister med rødkå|, og appetitten fejlede i hvert fald ikke noget,
Om aftenen havde vi lejrbå|, dog ikke ude da det nok var lidt for koldt.

De store spejdere opførte et juleskuespil, og børnene havde lavet et par sketcher.
Søndag den 26. november stod den på oprydning. Vivar også ude at lege nogle lege,
Forældrene kom og hentede deres børn ved middagstid, og de kunne drage hjem efter
en begivenhedsrig juleweekend trætte og mætte. Der var kaffe og kage tilforældrene, da
de kom.

Vivilgerne rose tanterne for den dejlige mad, de lavede tilos,
Mange spejderhilsener fra ulvelederne

w-

FODBOLD ø@w
Udendørssæsonen er nu slut, og i den forbindelse har vi holdt et afsluttende evalue-

ringsmøde med trænere, holdledere og forældrerepræsentanter. Også i år fik vi mange

gode tilbagemeldinger fra disse 3 grupper, både ris og ros, forslag til hvad der måske

kan gøres anderledes og evt. bedre til næste år.

Noget af det, som man synes har fungeret godt i år, er målmandstræningen, Det har

været sjovt for målmændeno og til stor hjælp for trænerne, at en ekstra træner hjalp med

denne opgave.

Som nogåt nyt i år var målet, at der til hver række skulle nedsættes en supportgruppe

bestående af trænere, holdledere, forældrerepræsentanter, spillerepræsentanter i de

ældste rækker og en fra ungdomsudvalget. Gruppens opgave er bl,a. at klarlægge de
praktiske opgaver omkring holdeUholdene for den kommende sæson og være med tilat
oparbejde fællesskab og sammenhold iforhold til alle involverede parter. Vores erfaring

efter denne sæson er, at ideen er god, men at der skal laves nogle justeringer for at få

i:H#r:;Hi::"1#fflvi rået tirknyttet 2 unsdomskonsutenter, pout Vig og svend
Hjørngård, til vores afdeling. Et projekt, som er i sin opstartsfase og som vi arbejder
videre på, Konsulenternes opgave er at støtte vores ungdomstrænere omkring det fod-
boldmæssige, f.eks. give ideer til træningsindhold, vejledning omkring opgaver, når man
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er ude til kamp m.m.

På mødet benyttede vi lejligheden til at spørge de afgående trænere om de vil træne til

næste år, og mange sagde, at det ville de gerne. Det er vi meget glade for'

Til slut en stor tak til alle, som hjalp med stort og småt i den forløbne sæson, især til

trænerne, som trak det største læs. Vi håber at se jer alle igen til næste år, enten som

trænere, holdledere, forældrerepræsentanter eller dommere'

Ungdomsudvalget

SLUTRESULTATER
Udendørs fodbold
7-mands-hold

Miniputdrenee C. pulje 55113

1. Sig/ThorstruP 44 Point
2. Grindsted 3 35 Point
3. HorneÆistrup 1 26 Point

Miniputdrenee C. pulie 55112 Miniputpieer C. pulje 56605

Lilleputpiser C. pulje 56507 Damejunior 2. ouUe 913

1. Ølgod f 19 point 1. HorneÆistrup 21 point
2. Hejnsvig 16 point 2. Sædding/Gul. 1 18 point

3. Ilorneiiistrup 16 point 3' Grindsted 9 point

SLUTRESULTATER
Udendørs fodbold
l1-mands-hold

Mikrodrenee 92. pulje 45116 Lilleputdrenee. pulje 55209 Lilleput 1. pulje 778

1. Tistrup/Ilorne 46 point l. MOT 21 point 1. Ølgod 25 point
2. Skovlund 35 point 2. HenneAlyminde. 16 point 2. Horne/Tistrup 19 point
3. Grindsted 26 point 5. Tistrup/Ilorne l0 point 3. Hammerum 13 point

Mikrodrense 93. pulje 45209 Drenee C. pulje 55306 Lilleput 3. eulie 868

l. Billund 38 point 1. MOT 18 point l. Ølgod 22 point
2. Filskov 35-D point 2. Ølgod 13 point 2. Horne/Tlstrup 15 point
3. Tistruplllorne 34 point 4. Horne/Tistrup 9 point 3. Grindsted 1 I 3 point

Miniputdrenee 2. pulie 30404 Dame Junior C. pulje 56304 Drense 1. pulje 670

l. V".a" I 44 point 1. Grindsted 15 point 1. Grindsted 28 point

2. TistrupÆIorne 36 point 2. Tistrup/Ilorne 12 point 2. Kliften 22 poirn

3. Billund 36 point 3. Sdr. Omme 12 point 3. IlorneÆistrup 20 point

Miniputdrenee 3. pulje 30506 Lilleputpieer C. gulie 56506 Junior 2. pulie 610

r. skovtuno 46 point 1. Ølgoå 2 18 point 1' Helle vest 26 point

2. Grindsted I 33 point 2. Outrup/Lun./Kv. 16 point 2' Ilorne/Tistrup 20 point

3. Tistrup/Ilorne 33-D point 5. Horne/Iistrup 3 point 3. Skovlund/Ansager 19 point

1. Filskov
2-Ølgod3

43 point 1. Oksbøl
35 point Z.Yarde2

42 point
34 point

7. HorneÆistrup 1 20 point 7. Tistrup/Horne 15 point

Jutegaverne kober vl selvlolgellg hos
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HORNE.TISTRUP/HODDE'S DAMEJUNIOR ELITE

*.l#i:ffi

Håndboldpigerne ses her med det

flotte spillersæt, som er sponseret

af MARKO - PIGERNES BUTIK I

VARDE samt DEN GAMLE KRO I

TISTRUP.

Klubben og pigerne vil gerne sige

tak for sponseringen.

18 Julegaverne kober vl selvlolgellg hos
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HORNE AFTEAJSKOTE
ønsker alle en gladelig iul

samt etgodt nytår

Horne Aftenskol{f ove Sørensen

*tr%ffi*Hsffi *ilmwffi#<#wtrtrffi*Fkd"**r#
Horne ldrætsforening

ønsker
alleen rigtig god jul og etgodtnytår

med takfor sæsonen 2000

H o r n e ldrætsforeni nglDo ra H arck

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GL'iEDELIG JUL og et GODT NYTÅR

Bladudvalget siger samtidig takfor godt samarbeide i detforløbne år-

Birtha, Erling, Kurt og Leif

TULEGAWRNE KØBER W SELWøLGELIG HOS
H ORNEPO S TE NS ANNO NCøRER

Julegaverne kober vl selvlolgelig hos
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Kt.9.30

HøJSKOLEDAG
HORNE OG THORSTRUP SOGNE

Lørdag den 20.januar2001 i Thorstrup Kirke/Sig Hotel

Gudstjeneste i Thorstrup Kirke v. Niels Højlund

Derefter formiddagskaffe på Sig Hotel.

Foredrag v. Niels Højlund; Fra en indremissionsk barndom til en

Grundtvigsk voksenalder

kl. ca. 12.15 Middag: 2 retter

Efter middagen: Fællessangsforedrag v. Erik Grip

Akkompagnement på klaver, Mats Rudklint

Læs omtalen

Dagen forventes afsluttet ca. kl, 15.00

Pris pr, deltager: 130 kr. + drikkevarer

Hvis man ønsker kørsel, skal tilmelding ske til: Viggo Aarhus, t\f,.7526 0157 eller

Svend Bruun, tlf, 7526 0365

Tilmelding nødvendig senest den 18. januar 2001

Glædelig jul og godt nytår

Thorstrup og Horne Menighedsråd

NIELS HøJLUND

Den snart 70-årige Niels Højlund har haft et

langt og broget livsforløb, som har ført ham

over stillingen som højskolelærer på Askov i

tresserne, radiomedarbejder i Grønland 196&
70, sognepræst i Ho 1972-76, forstander på

Ry Højskole 1976-88, medarbejder ved W 2

1988-93 til arbejdet nu som redaktør at Høj-
skolebladet og omkringrejsende foredrags-

holder og debattør,

Men denne rejse i det ydre er ikke så væsent-

Æflii;rrii
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lig som hans rejse idet indre fra en indremis-

sionsk barndom på en stor gård på Djursland

og frem til hans nuværende position som
grundtvigsk højskolemand, Det er denne in-

dre rejse, der er hovedemnet, når han fortæl-
ler om sit liv, sin baggrund, og der hvor han

nu er nået frem til.

ERIK GRIP

Efter den store succes med Fyraftens Fælles-

sang i Vartov er Erik Grip klar til at rejse med

sit Fællessangs Foredrag. Alt hvad der behø-

ves er Højskolesangbogen eller Arbejder-
sangbogen og et klaverakkompagnement,

Alle synger ca. 10 sange fra sangbog og Erik

Grip kæder sangene sammen med anekdoter

og fortælling. Sangene er alle kendte danske

sange af forskellig oprindelse, danske sange

som vi næsten alle kender og de sidste kan

dem, når foredraget er slut. Erik Grip er ikke

solist eller spiller guitar til egne viser. Dette er
et andet program. Formålet er at få danskerne

til at synge sine egne sange og at opleve at vi
godt kan være danske med værdighed, følel-

ser og kraft,

MATS RUDKLINT

Mats Rudklint er uddannet som musikpæda-

gog på Vestjysk Musikkonservatorium i 1982-

88 og har i 18 år undervist børn og voksne i

Varde Musikskole.

Han spiller en del kammermusik, er fore-

dragsholder ved små klavermatin6er, hvol

der fortælles.

Han bor i Sig og er den lokale spillemand.

Han kom i øvrigt til Danmark fra Sverige for at

studere musik,

Julegaverne kober vi selvtoheliq hog
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Formand Lene Jensen beretning i Horne Gymnastikforening nov. 1999-nov.2000

Så er atter et år fløjet af sted og det er blevet tid for at aflægge min anden beretning,

som formand for Horne Gymnastikforening.

Som tidligere år var der 11 hold i gang med knap 200 aktive. 30 ledere og hjælpeledere

havde styr på alle gymnasterne.

Vi hævede kontingentet, således at udgiften til dragtlejefl'-shirt var indeholdt og det er
vort indtryk, at gymnasterne var tilfredse med det, hvorfor vi fortsætter med det, Sæson

1999/2000 var præget af forskellige jubilæumsarrangementer.

Vores lokale opvisning var således flyttet til fredag den 24. marts 2000, og for at gøre

det ekstra festligt havde vi fået hhv, et hold herrer og et hold damer til at vise gymnastik,

som det blev lavet for ca. 50 år siden. Endvidere havde vi fået elevholdet fra
Brejninggård Efterskole herned, da fem af eleverne kom fra Horne sogn, og de har alle

lavet gymnastik i HGF. Det er helt klart vort indtryk, at alle der så det, syntes det var en

rigtig god aften, Lørdag den 25. marts havde viførst reception om formiddagen, for så at
give plads til festen om aftenen. Jeg vil ikke fortælle yderligere, da der allerede har

været skrevet om det i Horne Posten tidligere på året,

Den 17. juni afsluttede vi så et dejligt jubilæumsår med eliteholdene og bisseholdet fra

Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Mange tidligere Ollerup-elever fra hele Ribe Amt havde

fundet vej til Horne denne sommeraften.

I indeværende sæson er der igen 11 hold med godt 200 aktive gymnaster og 33

ledere/hjælpeledere.

Vi har rigtig mange unge mennesker, der gerne vil være hjælpeledere og vi har også

haft brug for dem alle. Alle vore ledere og hjælpeledere viser meget stor interesse for at

deltage på de mange gode kurser, der bliver tilbudt både på amts- og landsplan. Det

glæder os utroligt meget.

Jeg vil her gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats i sæson

1999/2000, og håber at det gode samarbejde fortsætter, da der til stadighed er opgaver

attage fat på.

Tak til John på skolen og Lone og Niels her i hallen for godt samarbejde,

Efter beretningen blev regnskabet fremlagt og gennemgået af kassereren og derefter
godkendt,

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ninna Gejl Pedersen, Lissi Oettinger og Lene Jensen

var på valg og de modtog alle genvalg' 
HGF/r-ene Jensen

Julegaverne krb€rvl lolvt h.llq hoa
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GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSFORENING

Uddrag af formandsberetning 1999/2000

Set tilbage på året, føler jeg, vi har været rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs af

udvalgene og de aftalte deadlines og arbejdsopgaver er overholdt og løst til tiden - stor

ros til udvalgene for det - det gør det hele lidt nemmere,

Vi har ligeledes forsøgt at afholde bestyrelsesmøderne med varighed op til maks. 2%

time - igen for at have mindst muligt spildtid og størst mulig effektivitet - det er stort set

også lykkedes.

Vi har hele tiden prøvet på at ændre os og følge udviklingen, og ikke altid gøre som vi

plejer, men det kan være svært ikke at falde tilbage til det gamle, som vi alle kan på

rygraden. Vi skal huske, at det vi gjorde for 5 år siden ikke nødvendigvis behøver at

være sagen idag.

Det er klart, at vi i hovedbestyrelsen har nogle uafprøvede ideer og tiltag - nogle har vi

ført ud i livet, mens andre endnu ligger og venter, og forhåbentlig bliver gravet frem når

tiden og lejligheden byder sig,

En klub som Horne lF bygger på hjælp og atter hjælp og for en meget stor dels ved-

kommende ulønnet . Det er derfor glædeligt, at vi indtil nu og forhåbentlig også fortsat

kan finde hjælpere (trænere m,v.), der ikke skal have dækket udgiften fuldt ud og heldig-

vis slet ikke i kontant afregning.

Vi skal derfor fortsat gøre Horne lF spændende at være aktiv i - som idrætsudøver,

bestyrelsesmedlem, træner m.v, eller aktiv på anden måde,

Det er svært at få balance i økonomien (underskud i det forløbne år ca, 26.000 kr.), og
jeg frygter desværre at det bliver endnu sværere fremover, da tilskud fra kommunen er

faldende og pålagte afgifter stigende - hvem skal så betale det? Mest nærliggende er

det vel de aktive - vi kan jo også håbe på at "den rige onkel' kommer forbi og har en stor
pose penge med, som rækker langt ud i femtiden, så vi ikke behøver bekymre os om,

hvordan vi fremover skal få sammenhæng i økonomien. At lade de aktive betale fuldt ud

er ikke rart, men måske desværre nødvendig.

Arets gang

Vi har deltaget ijulearrangementet sammen med andre foreninger i Horne, vi har afholdt

en - synes jeg - uundværlig bestyrelsessarnmenkomst, hvor vi først var i Varde for at

bowle og efterfølgende tilbage i Horne, hvor der var spisning i Cafeteriet og socialt sam-

vær uden dagsorden og referat,

Fortsættes .......
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Der har traditionen tro været afholdt sportsuge, hvor især damefrokosten - et nyt indslag

- er blevet omtalt igen og igen af de deltagende, som en stor succes, og som vi forventer

at afholde igen ved næste sportsuge.

Vi har deltaget på Torvedagen og ligeledes ved Åben By anangementet, hvor de enkelte

udvalg lavede arrangementer på stadion og i hallen,

Året sluttede traditionen tro med revy og uddeling af pokaler:

Årets ungdomsspiller 2000:

Årets fodboldspiller 2000:

Arets navn 2000:

Særlig indsats 2000:

Anne Mette Jensen

Ulrik Henriksen

Aksel Hansen

Horne Posten Redaktionen

Alt i alt har opbakningen til de forskellige arrangementer været tilftedsstillende, men

naturligvis vurderes der i øjeblikket på, hvilke der skal fortsætte i det nye år og hvilke der

vil blive taget af programmet og erstattet af nye.

Der har været mange flotte præstationer i løbet af året, og Horne lF alene og sammen

med TB og THGU er bestemt stadig klubber, man skal regne med rundt omkring, Og

jeg ved også fra andre klubber, at man er misundelig på Horne lF både pga. det sportsli-

ge, men også pga. de rammer vi har klubben i, og rammerne vi kan dyrke sporten i.

En enkelt bedrift viljeg trække frem blandt mange gode i årets løb. Nemlig håndboldpi-

gernes kvalifikation tiljunior elite - i øvrigt første gang, det er sket i klubben i nyere tid,

Fremtiden

Hvad skal vi som forening lave i fremtiden? Ja, der er nok at tage fat på. Vi skal i gang

med at se på, hvordan vi får balance i økonomien - i øvrigt et emne, jeg tror vil folde ret
meget i 2001 og fremover.

Det er vigtigt, at vi allerede nu forholder os til, at kommunen har skåret ned på tilskud og
at afgifterne stiger, Faktorer der desværre spiller væsentligt ind på vor økonomi, Det er
vigtig at gøre noget ved det så hurtigt som muligt. På den måde tror jeg det gør mindst

ondt på den enkelte,

Et mål bør være, at vi som minimum skal have de enkelte år til at hænge sammen øko-
nomisk og kun undtagelsesvis kan acceptere år med underskud - og alene underskud af
minimal karakter,

Vore vedtægter skal nærlæses og måske revideres en smule, De nuværende vedtægter
er fra 1985 og kan på enkelte punkter trænge tilfornyelse.

Jubgav€rne k6bet vi s€lvlolgelig hos
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Vihar 100 års jubilæum i2003, og allerede nu skarvi igang med at planlægge dette,

Rent sportsligt vil de enkelte udvalg få til opgave at fastsætte mål for året og hvordan de
opnås. Udvalgene vil også blive inddraget i, hvordan vi ifællesskab kan få åkonomien til
at hænge sammen.

Jeg vil gerne sige en STOR TAK tilvore uundværlige sponsorer, til Støtteforeningen for
det årlige bidrag, til Horne lP og alle øvrige foreninger for samarbejdet, til udvalgsmed-
lemmerne og til Lone og Niels for et godt samarbejde gennem efterhånden en del år, et
samarbejde der tilsyneladende stopper i løbet at 200j, i hvert fald med jer som hhv.
bestyrer af cafeteriet og idrætsanlægget.

Horne ldrætsforening/Dora Harck

'*#q**æe
RESUME AF UDVALGENES BERETNINGER

Fodbold

Efter begge seniorholds nedrykning sidste sæson, var målsætningen helt klart, at man
skulle være med til at præge begge rækker.

Der var ansat en ny træner, og han formåede især i foråret at få folk til træning. Med en
ihærdig holdleder for serie 6 og tiltrængt tilgang af nye spillere lykkedes det at bevare 2
seniorhold.

Målsætningen blev også nået. Serie 6 sikrede sig oprykning til serie 5 adskillige runder
før tid, og serie 4, der en overgang lå på 1, pladsen, sluttede på en tilfredsstillende 5,
plads,

Det lykkedes også for første gang i lang tid at få et dameseniorhold, De vandt dog kun
når modstanderen ikke mødte op, men ifølge rygterne havde de det sjovt, så mon ikke vi
har et dameseniorhold igen i 2001?

Veteranerne fik en 2. plads, mens old boys holdet blev nummer 5 ud af 10 hold i privat-

turneringen.

I ungdomsrækkerne har man stadig et godt samarbejde med Tistrup B, Her findes et
knaldgodt ungdomsudvalg, der forstår at få mange ting til at gå op i en højere enhed, og
som samtidig er gode igangsættere, De har bl.a. arbejdet med et projekt, der hedder
'klubudvikling gennem ligeværd', Et projekt der i store træk gik ud på at lægge en mål-
sætning med vore klubber - hvad vil vi?, hvad er vores strategier? og hvordan kan vi
holde/skaffe medlemmer osv.?

Samtidig har udvalget ansat to lokale ungdomskonsulenter til at støtte og rådgive såvel
Fortsættes .......
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unge som erfarne trænere for vores ungdomshold, Der har ligeledes været arrangeret
pigeraketten (tiltag fra DBU til at tilhække flere pigefodboldspillere), samt været arrange-

ret fodboldskole i sommerferien - alt sammen ungdomsudvalgets fortjeneste.

Der har også fra ungdomssiden været mange flotte resultater i sæsonen. Der kan næv-
nes et damejuniorhold, der blev kredsmeshe - et micro årg. 92, der.blev guldvindere i

Region 4 Cup - et Drenge A, der fik en flot 3. plads ved årets Vildbjerg Cup - et herreju-

niorhold, der blev Region 4 Cup vindere.

Vi har mange ungdomsspillere i Horne/Tistrup - både drenge og piger. Den fornemste

opgave er bare, at få dem til at blive i klubben, men der er i det mindste lavet nogle tiltag
på det område.

Stillingerne indendørs sæson 1 999/2000

DGI:

Amtsserie Damer nr. 2/38 point

Old Girls nr. 1/48 point

Herrer Serie 2.1 nr. 5/23 point

Herrer Serie 2,3 nr, 2/30 point

Herrer Ynglinge nr. 3/28 point

Lilleputdrenge B nr, 4/9 point

Micro 91.1 nr.9/1 point

Micro 93 nr. 4/9 point

JBU:

Miniputdrenge 90 nr. Sfl point

Lilleputpiger nr. 8/1 point

Piger nr.ll22poinl

Amtsserie Oldboys nr. 4/23 point

Senior Oldboys nr. 6/4 point

Herrer Serie 2,2 nr, 4/26 point

Herrer Serie 3 nr. 1/38 point

Herrer Junior nr. 3/32 point

Miniputdrenge nr. 6/10 point

Micro 91.2 nr, 5/21 point

Lilleputdrenge

Piger A
nr, 5/19 point

nr, 3/12 point

Pigerne havde to hold i samme pulje før jul, og begge hold kom til landsmesterskaber i

efteråret, hvor de begge sluttede som nr. 8 indenfor henholdsvis A- og B rækker,

Vi havde to hold med til amtsmesterskabet. Herrer serie 3 blev amtsmestre i Holsted,

mens Old Girls - sædvanen tro Var i Vingsted, hvor det blev til en 3. plads,

Desværre måtte vi i 2000 tage afsked med det traditionsrige nytårsstævne for seniorer

samt kommunemesterskaberne i firmafodbold. Det er selvfølgelig vemodigt, men ten-

densen har været for nedadgående og ikke kun i Horne.

Vi holdt dog stadig fat i 7-mands stævne for ungdomshold og vivil i den kommende tid
diskutere om vi il arbejde lidt mere målrettet på at få flere hold med til dette stævne, der
hidtil har været et invitationsstævne.

ry Juloqavorne kober vl selvtohellc hor
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I drengerækken blev Tishup nr. 1 og i pigerækken blev Horne 2 vindere foran Horne 1,

Juniorrækken blev desværre aflyst i sidste øjeblik.

Årets gadefodboldturnering løb sædvanen tro af stablen i sportsugen med 33 hold til-

meldt, Her vandt Bjerremosevej 2foran Habrehøj, Porsevej og Bjerremosevej 1,

' Sæsonen 2000 er nu ved at gå på hæld. Vi kan ikke klage over de sportslige resultater i

fodboldafdelingen og samarbejdet med Tistrup på ungdomssiden kører jo stadig upåkla-
geligt - man kan bare håbe på, at Horne også kan score lidt på seniorsiden af samarbej-

' det, Tilnæste år har viforlænget med Jørgen Petersen og der er begrundet håb om at

vi endelig får nye unge spillere i klubben,

Til slut skal der herfra lyde en KÆMPESTOR TAK til trænere, ledere, ungdomskonsulen-

ter, dommere og andre frivillige, der er med til at få det hele til at gå op i en højere enhed

*€hx**pftBillard tr
Året har været på det jævne, med en lille tilgang for senior/pensionistspillere - antal

unge spillere har været uændret.

Første holdet rykkede ned i VBU serien, 2. holdet rykkede ned i serie 2 og 3. holdet

placerede sig i nederste halvdel.

I billardlokalet er der sat en ny udfordring op, desuden er der sat skab op og installeret

køler, samt reol til kampbøger, Det forventes at der bliver sat flere køskabe op i løbet af

vinteren.

FKhåt#fu
Tennis

Der har i sæsonen været ca. 40 medlemmer, Det er fortsat meget billigt at spille tennis i

Horne, og det skal der måske slås lidt mere på for atfå flere medlemmer.

Der har i år ikke været instruktør på ed sæsonstarten, da der sidste år var meget dådig

tilslutning.

0K benzin vil sponsere et "lætæppe' til at hænge hele vejen rundt om banen.

rof il"åffi'ås*',t'1,il31"p;lilf'
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Håndbold

Vi har haft en meget god sæson med 7 senior- og 11 børnehold.

Vores dame serie 1 spillede om oprykning, men tabte desværre i Højer.

Piger A sluttede på en flot 3. plads i JHF turneringen og en 1, plads i DGl, De gik videre

til landsmesterskaberne på Sjælland og de vandt også kommunemesterskabet i Ølgod

kommune. Som toppen af kransekagen var de ude i en meget svær kvalifikationsturne-

ring til dame junior elite. I en meget lang sæson fra begyndelsen af august til midt i maj

spillede de i alt 69 kampe,
Vi vil gerne takke forældrene for den meget flotte opbakning på alle børnehold. Det er

dejligt, at i stiller op, ikke kun når vi har brug for det, men også for at se og følge jeres

børn, som nyder det - store som små.

Slutresultater 1 999/2000:

JHF:

Hene serie 2

Herre serie 3,1

Herre serie 3.2

Dame serie 1

Dame serie 2.1

Dame serie 2.2

Drenge B

Piger A

Drenge puslinge A
Pige puslinge B

Sommerhåndbold:

nr. 5/23 point

nr. 3/26 point

nr. 9/9 point

nr, 2/23 point

nr. 3/23 point

nr. 7/10 point

nr. 5/20 point

nr.3/29 point

nr. 5/25 point

nr. 322 point

DGI:

Minimini

Minimini2

Piger 34 kl.

Drenge 3-4 kl,

Piger 5-6 kl.

Drenge S6 kl,

Piger 7-8 kl,

nr, 5/4 point

nr, 39 point

nr, 6/10 point

nr. 4/8 point

nr,4/21 point

nr, 2/17 point

nr. 1/16 point

Vi havde 3 hold: 6t mix, et old girls og et teenage piger.

KRTIMMIRGADI 9 . VARDE . TLF.75 22 t4 14
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Badminton

Også i 1999 havde vijulebadminton med pæn tilslutning.

Der var i sidste sæson ingen tilmeldt til amtsmesterskaber og heller ingen havde kvalifi-
ceret sig til landsdelsstævne inden for DGl.

Der var tilmeldt u/1 1 , U/1 3, U/15 og u/17 drenge/piger samt old-motionshod i DGl, Ribe
Amts turneringer.

Horne-mesterskaberne blev i år aflroldt den 5, og 6, februar og der blev spillet fra kl.

1 1 ,00 til ca. 17.00 begge dage.

Arets badmintonspiller blev Mads Jochumsen,

Der har i sæsonen 1999/00 værst ca. 115 medlemmer i badmintonafdelingen, hvilket er
ca. det samme som året før.

Sæsonen blev igen afsluttet med en fælles træningsaften for alle spillere med efterføl-
gende fælles spisning i mødelokalet. ca. 50 medlemmer mødte op og et lignende arran-
gement forventes at afslutte indeværende sæson.

DGl, Ribe Amt arrangerede sidste sæson stævner rundt i klubberne for U/g og U/11
spillere, som ikke deltog i turneringer. Stævnerne er droppet, da tilslutningen - bortset fra
stævnet i Horne - var for dårligt besøgt.

,*å.w#S%
Teater

Vi startede med dilettant på kroen. I år spillede vi stykket "Min fraskilte enkeo, og instruk-
lører var Susanne Kristensen og Diana Gerner, De sidste år har dilettant på kroen ikke
været den store publikumsmagnat, og der var kun ca. 60, der så stykket.

Det er snart en tradition, at der er børnegøglervogn den første lørdag i sportsugen, I år
blev den instrueret af Anette Schmidt og Ulla Lindvig, Musikken stod Lisbet Stig for. Der
var som sædvanlig mange børn, der meldte sig, og de gav en flot forestilling med dans,
sang og sketches,

Fortsættes .......
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Revyen - instrueret af Kurt Burkarl - er netop overstået, og ifølge de ca, 300 publikum-

mers reaktioner at dømme var det en god revy. Der var 8 medvirkende, heraf 4 nye i

revysammenhæng. Det er godt, at der hvert år kommer nogle debutanter med, så der

bliver holdt liv i revytraditionen.

Vi regner med at aflyse dilettant i det nye år og i stedet diskutere og planlægge noget

nyt, evt. noget underholdning iforbindelse med sportsugen.

Det er stadig et ønske med en fast scene i hallen, så der kan kommer gang iflere teater-

aktiviteter for at folk, der er involveret i teaterarbejdet ikke forsvinder igen.

Teatergarderoben hos Christian Pallesen blev ryddet ijuni i år og skal nu flyttes ud til

Keld Pedersen i Stundsig. Teatergarderoben skulle med tiden gerne i sættes i et elektro-

nisk arkiv,

Valg

Der er sket følgende ændringer i bestyrelse og udvalg efter generalforsamlingen:

Hovedbestyrelsen:

Fodboldudvalget:

Håndboldudvalget:

Billardudvalget:

Teaterudvalget:

Ud gik Bakken Strebøl- ind kom Ole Graversen

Ud gik Peter Jeppesen - ind kom Kim Hansen

Ud gik Nanne Seested og Kim Brøste -
ind kom Birgit Brøste og Gitte Andreasen

Ud gik Per Kristensen

Ud gik Diana Garner - ind kom Kurt Burkarl

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. TIf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Homc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Konlortid prival: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

Tistrup @Pfm
G. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6ffi2Tistrup

Ttf .75291287

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

Tlf . 7 5299093 I 7 5299098
Bitrf f. 202249 40 nM249 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgas
. Solvarme
. Ventilatlon
' Kloak

Blil*cnslagerarbeJde
Vmd
Vdrme
Sanitet
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TISTRUP SKYTTEFORENING

Lørdag den 18, november blev amtsfinalen iden landsdækkende skoleskydning afuiklet
på Tistrup Skytteforenings baner. I Ribe Amt deltog 165 hold å 4 skytter i den indledende
runde, heraf deltog under Tistrup skytteforening 5 hold fra Horne skole og 6 hold fra
Tistrup Skole, Et hold fra Horne Skole og et hold fra Tistrup Skole kvalificerede sig til
amtsfinalen ved at skyde sig blandt de 24 hold med de højeste samlede point, en flot
præstation af de helt uøvede skytter,
Også i amtsfinalen blev det til fine resultater, Horne Skole sluttede på en trettende plads
og Tistrup Skole på en ferde plads. Endvidere var der præmier til de 20 bedste resulta-
ter individuelt og blandt dem var Maiken Henneberg fta Horne Skole samt Jimmi Ander-
sen og Rene Deigaard fra Tistrup Skole - et stort tillykke tiljer alle tre.
Vindere af amtsfinalen blev et hold fra Starup Skole der deltog under Helle Skyttefore-
ning, Amtsmesterskabet giver dem adgang til at deltage i landsmesterskabet i Vingsted
den 25, november - vi ønsker tillykke og pøjpøj i Vingsted,
Det gode samarbejde, der siden skoleskydningens start i 1995, er blevet oparbejdet
mellem Tistrup Skytteforening, Horne og Tistrup Skolers lærere er uden tvivlen medvir-
kende årsag til de gode resultater, Vi takker for denne gang med et på gensyn næste år.

Tistrup Skytteforening

OSKAR's AUTOUERKSTED

DIN LOKALE AUTO PARTNER

elloens
,J€eo

Et aod€ s€ed a€ øtdes

Jegr grlædez dg 6/ at se ,/er

VenZtgr Åi/sez

,#rsten Eansez

tE 7526-00/9

Tagrenoverlng
Tømrer - snedker .a\

Ahlrepan0on ,,/\l{ybygnlnger ,/ \.
Uforb.tllbud f \

TS Tømrer &

ffi,7
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 't7 42 g0
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SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed, Både før, under og efter sporten er det vigtigt, at du
drager omsorg for din krops vel og vel, Uanset om du jogger i din fritid eller
dyrker idræt på eliteniveau, skal du nemlig fungere optimalt - både for at opnå
de bedste resultater, men også for at undgå ubehagelige følgegener, Derfor kan
du få stor glæde af Matas Sports Care produkter.

il "*t;r?.t"?oRTs,.tcARE

Skansen 2 . 6800 Varde .T1f.752200 25

&mqmWrqmffiffi-#*wW.#-***

Snnnr,uK
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . Tlf.75 299026
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OK støtter lokalsporten Dine fordele hos OK
Tanker du hos OK, støtter du Horne . Altid billig benzin
ldrætsforening med gode kontanter til . Mere end 460 benzinanlæg i landet
deres arbeide. Kom og få et OK Benzin- o Betal valgfrit med Dankort,
kort, så giver vi et beløb til Horne ldræts- OK Benzinkort, Diners Club Kort,
forening, hver gang du tanker hos os. Eurocard eller sedler

ToosliÆ!ø
ALTID BILLIG BENZIN
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LILLEBILVOGN MAND OG KøREUERER

EN BERETNING FRA B]LENS BARNDOM

Ansgar Nielsen blev født på "Skomagergaarden" i Adsbøl i Strellev i 1895.

11917118 fik han som den første i Strellev sogn bil, og kørte i ca. 7 år som lillebil-
vognmand. Samtidig hermed blev han også kørerlærei.
Kort tør sin død I tggt tortaltE han om sJn tid som lillebilvognmand og kørerlærer

til Jens Møtler Jensen, Ølgod. Samtalen blev optaget på bånd, som nu ligger på

Byhistorisk Arkiv i Ølgod. Med venlig tilladelse fra arklvet har vi lånt båndet.

I genfortellingen har jeg forsøgt at bruge Ansgar,s egne qfd. ' t

For:tællingen begynder, da Ansgdr uar 1Tr2 år gammel, Han faldt over et dørtræ og slog

sit højre knæ, Der gik benæder i såret, En juleaften kørte hans forældre ham i hestevogn

til sygehuset, hvor han låi 1%år. Fordi han var så lille tog en sygeplejerske ham med i

seng om aftenen, selvom det var helt ulovligt. På sygehuset havde de knæet skilt ad,

Men knæet ville ikke heles. Ansgar kom til 'den kloge kone" i Hodde, Hun havde hans

knæ i varmt sæbebad en time hver dag, ligesorn hun smurte det i salve. Knæst helede.

Sygeplejerskerne kom ud for at se til ham, De forstod ikke hvordan det havde kunnet

lade sig gøre for'den kloge kone" at få benet i orden - men benet blev stift.

Det første år af skolegangen var han hjemme. Han kunne ikke gå til skole, Men så blev

han kørt til skole af hans bror og en kammerat, som havde en lille vogn, som de kørte

ham i.

Benet var også anledning til, at han blev lillebilvognmand og senere kørerlærer, Hans

mor kunne godt se, at han bedre kunne klare at køre bil end at være landmand. Kørekor-

tet fik han 1917118 efter 1% times kørsel hos motorsagkyndig Bruun i Esbjerg. Ansgar

var bange for, at det måske ville blive et problem med det stive ben. Bilen havde 6 frem-

ad og 4 bakgear. Det kneb for ham at finde gearene, men Bruun sagde, skidt med det,

og så var det overstået.

Den første bil var en Ford, som han købte hos Lykke Madsen i Varde, Det var den første

bil i Strellev sogn, Hans bror var med, da han hentede bilen i Varde, Han skældte ud

hele vejen hjem for det kneb at holde bilen på vejen, Men det gik. Dagen efter var han en

tur i lkast og det hjalp.

Hans mor var meget bekymret og græd over det, da han begyndte at køre bil, Det var jo

en stor maskine. Hun var også bange for, at han som lillebilvognmand skulle komme til

Jubgawrne kobervl s€lvlolgelb hos
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drikkeri. Han kom jo ud til mange gilder, og der blev altid sat bajer ud til chaufføren. Men
Ansgar sagde til hende, at det med at drikke var ligesom folk selv er, og han drak ikke
spiritus,

Ansgar boede hjemme. flans forældre havde ikke telefon, men han havde fået lov til, at
folk som havde brug for ham, måtte ringe til naboen Jens Øfigaard, så tog han mod
besked.

Ansgar havde mange lange ture til Vejle og Århus. Bl,a. kørte han tilbrugsforeningsmø-
de i Århus med formanden for brugsiorcning.n i Ølgod, Gammelby samt uddeler Nør-
gaard fra Horne.

Efter genforeningen i 1920 havde han mange ture til Sønderjylland. En sommer var han i

Sønderborg 21 gange, En tur til Sønderborg kostede 260 kr., ca. 1 kr. pr. km.
En sommer kørte han til ungskuet i Haderslev, Han havde bilen ffldt derned, hvorefter
han kørte kaber-kørsel mellem banegården og dyrskuepladsen. Det var noget som gav
penge. Herefter kørte han hjem om natten, Det skulle han ikke have gjort, Han sov deref-
ter i 3 døgn, De kunne ikke vække ham og havde bud efter doktor Andresen fraØlgod.

En af hans kunder var handelsrejsende Jens Towt (Toft), Han kom med toget til Ølgod,
hvor han indlogerede sig på Hotel Ølgod. Jens ToM vejede sine knap 300 pund, Han
kunne selv sætte 2 ænder til livs til middag. Ansgar kørte for ham 14 dage i hæk. Ansgar
skulle bære hans kufferter både ind og ud, Når han kom ind skulle han se efter en stol til
ham at sidde på. Derefter skulle han hjælpes ind fra bilen. Men han kunne sælge. så sad
han på sin stol og tog imod bestilling. En meget gemyflig mand, som det var en oplevelse
at køre med,

Ofte kørte han også med gamle Jens Peder Post. Engang kunne han ikke køre, fordi
han havde en anden tur før, hvortil Jens Peder sagde, ja men, så venter vi bare til næste
dag.

Engang kørte Ansgar til Lunde med nogen. Mændene spiilede kort, men konerne mang-
lede en kortspiller. De kom så ud og spurgte, om han ville spille med. Ansgar spillede
ellers ikke kort, men gik alligevel med, De spillede mausel, De tampede ham for 60 kr..
Han fik 40 kr. for turen. siden spillede han aldrig kort. Ham var brevet doktoreret,

Det var Kræ Smd i Strellevs ide, at han skulle være kørelærer, Kræ Smd snakkede med
politimesteren, og så kom der en skrivelse, at Ansgar kunne begynde som kørelærer,
Han skulle ikke aflægge nogen prøve. Bilen blev indrettet til skolevogn med et ekstra sæt
pedaler, Det var folk, som stod for at anskaffe en bil, som lærte at køre bil, Et år havde
han 12 elever alene fra Strellev, Det var mange. han havde også en del elever fra Ølgod
og Horne. Det kostede 110-120 kr. at få et kørekort, alt efter hvor let de havde ved det.
Køreprøven blev aflagt hos de 2 motorsagkyndige, Bruun i Esbjerg og Jakobsen i
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Skjernkredsen.

I begyndelsen var der ikke megen biltrafik, og når en bil mødte et hestekøretøj, og ku-

sken gjorde tegn, skulle bilens fører bringe bilen til standsning indtil hestekøretøjet var

kommet forbi. De værste til at vinke var mælkekuskene, som lang tid før vinkede med

både arme og ben. Ligeledes skulle der også en tilladelse til, hvis bilen skulle køre i

andre kommuner end hjemkommunen.

Der kom også en ny slags politibetjente, færdselsbetjentene. Da de kom på vejene, op-

levede Ansgar en gang at blive stoppet hele 2 gange samme dag.

Ansgar skiftede bil hvert andet år. Han handlede altid med Lykke Madsen iVarde. Flere

af bilerne hentede han selv i København.

Ansgar kørte lillebil i ca. 7 år, Han fortæller om tiden, at for et ungt menneske var det

meget interessant, rnan kom jo ud og fik meget at se. Pladerne til skolevognen overtog

Viggo Slot i Ølgod,

Ved giftermålet med Berna Christensen fra Malle i 1929 købte de'Vadgaard'i Bounum,

Gårdens korthornsbesætning blev ramt af sygdommen kalvekastning. Efter at stalden

var blevet rengjort med klorkalk og saltsyre og havde stået tom i godt et år, købte han en

ny besætning af hollænder-køer hos Kloppenborg Skrumsager i Sønderjylland, som selv

hentede dyrene i Holland. Ansgar var således en af de første som indførte hollænder-

køer til egnen. Senere købte han 17 tyre hos ham. Under krigen cyklede han til Sønder-
jylland når han skulle handle. Med sit stive ben klarede han turene på cykel med kun 1

pedal.

Ansgar kørte bil uden uheld i 61 år. Efter et uheld, hvor han uden skyld blev påkørt af en

bil i lyskrydset ved Falck i Varde, ville han ikke mere og bilen blev solgt. Men I'ran savne-

de det meget.

I 1970 overtog sønnen Johannes'Vadgaard'. Berna og Ansgar købte hus på Solvangen

iHorne. Ansgar døde i 1981. I 1992 flyttede Berna på Hornelund, Hun fylder 97 her i

december' 
Kurt Nielsen

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING. ESBJERG TLF.75154525

36
Julegarærne kob€rvl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Mandag

Tirsdag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

10j22000
17.12.2000

24.12.2000

25,12.2000

26j22000
31.12.2000

01,01.2001

07.a1.2001

14.01.2001

k|.09.00

kt. 10,30

kt. 14.00

kt,09.00

kt, 10.30

lngen

kt. 10.30

kr.09.00

kt. 10.30

Juleaften

1, juledag

2. juledag

Nytårsdag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne
Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf.7526-4055

af .7526-0042
[f,7526-0085
tlf.7526-0031

s$
Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. T,f .75 29 99 00

37



AKTIVITETSKALENDER

15.12.2000 Juletræsfest

17J2.2000 Juleoptog

26.12.2000 Julehygge m. familieunderholdning på Horne Kro

jan, 09.01.2001 Familie og Fritid, forbrugeraften mf/est Energi

20.01.2001 Højskoledag m. Niels Højlund, Erik Grib og Mats Rudklint

21.U.zAC1 Generalforsamling Spejderne

30,01.2001 Generalforsamling i Horne Sogneforening

febr. 03,02.2001-

04,02.20Cl Hornemesterskaberi badminton

08,02,2001 Skolefest

08,02.2001 Ældremødeipræstegården

marts 04.03,2001 Kirkekoncert m. Pernille Tommerup, Thomas Krogh og Birgit

Anthonsen

07.03.2001 Fælles forældremøde på skolen

13.03.2001 Generalforsamling i Dagli'Brugsen

27,03.2001 Horne Aftenskole, afslutning og udstilling

april uge 14 Åbent hus uge på skolen

03,04,2001 Familie og Fritid, generalforsamling

10.04.2001 Familie og Fritid, modeopvisning

juni uge 23 Sportsuge

12.06,2001 Horne Menighedsråd. Ældreudflugt

19,06,2001 ldrætsdag på skolen
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NENAI]LT

fistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. w8-inst. SVENO HERMANSEN

Øtg&ve)148
Eounum
6870Øtgc(l

It 752601 55
nf. 75 29 93 33
8ir. 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15,Ilome
163 - bitdf. 2122680u20330163 ilFriNi

IIOEI,NE
JOHN EORG HAilSEN
HORNE . 6EOO YAROE . TLF: 75 26 M 93

effi ii:BilHt,

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. T|f.7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

qAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

T|t.7526-03s2

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbeth Stig. Øgodvei 33 . Home . 6800 Vorde

Mekaniker

Anders l(Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Forsikring og pension
- to sider af samme sag

3#w

Når du sparer op til den 3.

alder, sikrer du samtidig dig

selv, hvis du kommer ud for

en ulykke eller mister evnen

til at arbejde. Og din familie

er sikret, hvis de mister dig.

Tal med os om en fomuftig løsning.

AXriaelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 1O

rnnnnry.sda.dVhorne
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