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MINIPUT.PIGERNE VANDT IGEN!

For 2. år (sæson 2000) i træk deltog miniputpigerne i JBU's konkunence om udsmykning

af en bamse, og for 2, år i træk vandt de konkurrencen i region 4.

Ved sæsonstarten får pigerne en bamse og i løbet af sommeren bliver bamsen klædt på

med alt det udstyr, som hører til en rigtig fodboldspiller - se det flotte resultat på billedet,

Kort før jul var pigerne og deres forældre samlet i Tistrup Hallen, hvor Jens Kristian Drø-

gemøller, bestyrelsesmedlem i DBU's pigeafdeling og region 4's lokal repræsentant

indenfor pigefodbold, kom for at ønske pigerne og deres træner, Anne Mette Jensen

tillykke med det flotte resultat, og efterfølgende uddelte han en medalje og en T-shirt til

hver spiller.

Ungdomsudvalget vil hermed også gerne ønske spillere og træner tillykke med det flotte

resultat,

Ungdomsudvalget TB/Hl F



H åmesgtås
r El-inslallalioner
o Hvidevareservice
. EDB- og data-installationer
e lnduski-installalioner
r Tele/alarmanlæg
o Afd. afOlesen & Jensen

Autoriseret El-instollotør, Horne. Tlf. 7526-0166

i

Råufåi3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

Ndr. Boufevard 100 . 6800 Varde . Telefon TS211|7T. Fax 75220069

Pedersen & Nielsen

Hornelund 49 b

Birflf, 2368 8950 - 2368 8955
Ttf . 7 526 0467 - 7 526 0520

"- Horrre
,-,-,*å T ø rn re rf o rret nin g
J$ Stadionvej 3, Horne

Trf.75260214
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LANDAAU QSAYQCEE|
FEITIDSHASE
EEPAEASTIONSASBEJDE
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//GafrÅlri'//////// dTDlltNG //i,'/

Knud Luntl Hsttsen, 7 5 2 602 1 4
Morlen Henneberg, 7526031 6

Tomrernt.:
Ing.:

Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttf.7526-0430

trlt:H"T*:
Vi tilbydcr all Iige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt pe If. 7526_0070
Mobiltlf. 2016 6670

Qner Strømgård Hvid
\/r. Iljerremosevej 27, Horne

Sækbæk Kro
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LÆS I DETTE NUMMER AF HORNE.POSTEN BL.A.:

- Kirkekoncert med Pernille Tommerup og Thomas Krogh

- Mindeord over Peder Madsen
- 4 Hornepigers store oplevelse i ldrætsparken
- 7 unge instruktører kan ikke lade vær' med at skrive

- Fortæ|, Fortæl

- Horne Sogneforening har holdt generalforsamling

ORIENTERING FRA HORNE IDRÆTSPARK
Halinspektørpar

Som det er de fleste bekendt, har vi igennem dagspressen søgt om et nyt halinspektør-

par, idet Lone og Niels Hviid har sagt deres stillinger op til 1. april.

Vi har modtaget 8 ansøgninger, som vi har gennemlæst med interesse. Vi har valgt 5 ud

som vi ønsker en uddybende samtale med, Samtalerne finder sted fredag den 9, februar,

og umiddelbart efter, vil vi offentliggøre, hvem vi har valgt at ansætte.

På bestyrelsens vegne/Keld Jochumsen

BøRNEGøGLERVOGN

Så er det nu!

Hvis du kan lide at danse, synge og spille teater og går i3. -7. klasse, så er chancen

her.

Vi er et nyt ungt team, som starter en ny sæson med børnegøglervogn,

Hvis du har lyst at lege med, er der tilmeldingsmøde mandag den 5. marts kl. 16.30 -
17.30 i hallen.

Faste øvedage bliver mandag kl. 16.30 - 18.30 i hallen og derudover kommer der ekstra

øvedage, Øveplan udleveres 1, gang.

Vi glæder os meget til at se jer!

Vel mødt

Søren Pontoppidan, Birgitte Anthonius, Conny Poulsen, Katrine Krog, Diana Garner

@w
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HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner aftolder generalforsamling

søndag den 4. marts 2001 kl. 14.00 i opholdsstuen på "Hornelund"

Dagsorden if, vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 19, februar,

Hornelunds Venner/lngrid Kristensen

GENERALFoRSAMLTNG ZDogtiÆ!@l
Dagli' Brugsen afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 13. marts kl. 19.30 på Horne Kro

Dagsorden if, vedtægterne.
Efter generalforsamlingen kaffebord og underholdning ved søren Nielsen, Lyhne (kendt
fra Musketererne).

MINILEGESTUEN

Kom og vær med hver fredag formiddag fra kl, 9,00 - 12,00. Alle børn under skolealde-
ren og deres forældre er meget velkomne, Medbring selv kaffe. Vi holder til i legestuens

lokaler, Det er gratis at være med, Vi følger skolens ferieplan,

Vi er i hallen sidste gang idenne sæson den 7, marts 2001 kl. 9.00 - 11,00. Her koster
det 15 kr. at være med og 10 kr. for kaffen.

Hilsen Britta, Dorthe og Ninna

HORNE PENSION ISTFORENINGS AKTIVITETER:

19.02.01

26.02.01

05.03.01

12.03.01

19.03.01

20.03.01

Karl Lunddal Jeppesen. Historier på fynsk.

Karen Marie Hansen, Agerbæk.

Firkløveret fra Hemmet. Sang, musik og historie.

Lærer Knud Tarpgård. Fortaellinger fra eventyr, myter og sagn.

Erik Erbs, Alslev.

Afslutning.
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KIRKEKONCERT I HORNE KIRKE

søndag den 4. marts k!.19.30

De medvirkende er Pernille Tommerup og Thomas Krogh, der begge er sangere, Birgit

Bitsch Antonsen spiller orgel.

Menighedsrådene i Horne og Thorstrup

Pernille Tommerup, sopran, er uddannet ved Ves$ysk Mu-

sikkonservatorium med diplomeksamen i 1998,

Hun har i studietiden haft hovedroller i Varde Sommerspil:

Jomfruburet, The King and l, Farinelli og Showboat.

Hun har været tilknyttet Sydvestjysk Operaensemble i Es-

bjerg, hvor hun har sunget Barbarina iFigaro's Bryllup og 1,

dame i Tryllefløjten. Med Den Ny Opera har hun lavet børne-

operaen/musicalen Prinsesse Guldbold og haft den kvindelige

hovedrolle i operetten Orpheus i Underverdenen, Hun arbej-

der i øjeblikket med den børnemusicalen Rumleskaft.

Thomas Krogh , bafion, er uddannet klassisk sanger samt

sang- og dramaunderviser fra musikkonservatorierne i Århus

og Esbjerg med afsluttende eksamen ijuni 2000.

Han har sunget hovedpartier i operette- og musicalopsætnin-

ger i Århus og Esbjerg, bl,a. Den Glade Enke, Mød mig på

Cassiopeia og Showboat.

Desuden holder han meget af kirkemusik og laver mange

kirkekoncerter rundt om i landet. Han optræder ofte sammen

med Pernille Tommerup,

Birgit Bitsch Antonsen, orgel, bestod i 1997 kirkemusikalsk

diplomeksamen ved Vestjysk Musikkonservatorium.

Hun har akkompagneret adskillige solister og var i en periode

fast akkompagnatør for Konservatoriets Pigekor, og senere

Treenighedskirkens Drengekor med hvem hun har deltaget i

DR-TV's udsendelser Før Søndagen.

Hun er ansat som organist ved Sædden Kirke, hvor hun des-

uden leder kirkekoret og spiller til kirkens musikandagter hver

fredag eftermiddag i vinterhalvåret,

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 5



GYMNASTIKOPVISNING

Den årlige gymnastikopvisning foregår

Iørdag den 24. marts kl. 19.00 i Horne Hallen.

Program følger i næste udgave af Horneposten.

område 4 forårsopvisning er lørdag den 17. og søndag den 18. marts i Blåbjerg ldræts-
center, Outrup.

HGF/Lene Jensen

'",#*t

4H - LANDBRUGETS BøRNE. OG UNGDOMSARBEJDE

Er du nysgerrig? - Har du lyst til nye udfordringer? - så prøv en spændende
ledes fritidsaktivitet.

HORNE 4H tilbyder

Hjemmeopgaver - besøg af instruktør i opgaver omkring natur - dyr - bagning - mad-
lavning og hobby, Har du lyst til at arbejde med hest, kalv, kanin eller andet og ikke har
mulighed for at have det hjemme, kan du "låne" det her hos os,

Derudover har vi klub arrangementer, sommertræf, ung nat og værksted, Der er spire
gruppe for de yngste.

Har du lyst til at vide mere, så ring på tlf. 7526 0356, vi fortæller gerne om vores aktivite-
ter eller mød op

lørdag den 3. marts fra kl. 10 - 12 til åbent hus i Horne 4H
hos Jette og Marinus, Dejgårdsvej 12

Her kan du købe medlemskort å 200 kr. og se alle opgavebøger.

Horne 4H

@
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HORNE HAVEKREDS

LøRDAG DEN 17. MARTS KL. O9.OO. 15.30 I øLGODHALLEN.
Kursus om havestuen og dens planter. ffi
Forfatteren og journalisten Allan Høxbroe øser ud af sin store viden om udestuen og
dens planter. Allan Høxbroe er oprindeligt amatør på området, men gennem omfattende
studier og undersøgelser er han i dag den dansker, der ved mest om emnet. I øvrigt er
hans stemme kendt af de fleste, idet han er miljømedarbejder på radioavisen, hvor
aktualitet og humor er typisk for hans hverdag.
Hele kurset - inkl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskafie koster 175 kr. for
medlemmer af Det jydske Haveselskab - For ikke medlemmer koster kurset 225kr.
Yderligere oplysninger og udfødigt program kan fås på tlf. 7526 0239.
Tilmelding på samme telefonnummer senest 12. marts.
Kurset er arrangeret af en sammenslutning af havekredse i Sydvestiylland.

ONSDAG DEN 21. MARTS K1.19.30 I HORNE SKOLE.
Vores Otiums Have - sådan lyder overskriften tilforårsmødet i Horne havekreds.
Det er landskabsarkitekt Birgit Lindskov, der giver os inspiration og ideer til at planlægge
vores otiums have igod tid.

Haven skal være som en god ven hele livet, når vi er 40 - og 40 år senere, når vi er 80.

Det er vigtigt at haven passer til vores lyst, energi og ffsik. Derfor er det en god idå at
indrette sin have så den kan tilpasses de behov vi vil få senere i livet. Det gælder
pasningen af haven, men havens indretning, klima, og oplevelsesmulighederne er i

ligeså høigrad afgørende for om vi er glade for vores have.

Særligt udformede redskaber kan være med til at lette arbejdet i haven, der vil blive
lejlighed for at se nærmere på de redskaber der findes på det danske marked.

At blive gammel med sin have, rummer mange aspekter, det er dem denne aften
handler om, i ord og billeder.

Alle er velkomne - entre inkl, kaffebord.

SøNDAG DEN 1. APRIL KL. 11:00 - 16.00

Havevandring hos Alice og Kurt Nielsen, Stormgade 121 B. Esbjerg.
Iidlig forår - en årstid vi normalt ikke forbinder med havevandring, men det skal nok
blive en spændende dag, hvor vi vil opleve en have, hvor mange rhododendron,
magnolia, hundetand og cyklamen vil spire og blomstre.
Havevandringen er arrangeret af en sammenslutning af havekredse i sydvestjylland, og
havekonsulent Poul Hagedorn vilvære til stede i haven hele

8 STØT VORE ANNONCøRER. DESTØTTEH OS



AGROMEK.PRIS TIL STRANGKO
Fra Jydske Vesfkysfen

Ved den store landbrugsudstilling Agromek i Herning, blev Agromek-prisen for maskiner

og produktionsmidler til kvægbrug tildelt Strangko A/S for Milk-Cip, der er et nyt automa-

tiske vaskeanlæg til malkeanlæg og køletanke. Anlægget genbruger vand, rengørings-

midler og kemikalier - og sparer på elektriciteten. Da vaskevand fra malkeanlæg skal

ledes i gylletanken, kan Milk-Cip føre til en væsentlig reduktion i behovet for kapacitet i

gylletankene,

Tillykke med prisen,

Red.

FLASKER

Spejderne har en flaskecontainer stående ved kommunens containerplads på Rolig-

hedsvej. Jeg vil gerne her opfordre sognets beboere til at benytte denne mulighed for at

skaffe sig af med tomme vinflasker. Spejderne har en nem indkomst ved at sælge fla-

skerne til en flaskecentral.

Det er vigtigt at præcisere, at det kun er flasker, der må komme i containeren, det er ikke
en glascontainer, Jeg ved godt, at mange har problemer med at skaffe sig af med glas

fra ødelagte drivhuse, men glasset herfra skal i kommunens affaldscontainer, der er på

pladsen mandag fra kl. 16-18, Hvis der er glas ivores container, bliver den afuist af fla-

skecentralen, og det var selvfølgelig ikke meningen.

Sådan skrev jeg i Horneposten i foråret 2000, Det gav virkelig resultat, siden har der

stort set ikke været problemer med flaskecontaineren.
jeg vil stadig opfordre alle til på denne måde at støtte spejderne. Ved spejdernes gene-

ralforsamling kunne man i regnskabet se, at flaskesalget i 2000 har givet ca, 1.700 kr.,

hvilket jeg synes er vældig flot og stadig en nem måde at skaffe penge på,

Keld Jochumsen

4"/

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN

Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den

1, april 2001.

Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne by og sogn.

Ansøgning sendes til Gert Lynge, Lundagervej 48, Horne.

Horne Sogneforening

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 9



FAMILIE OG FRITID

Familie og Fritid, Horne afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 3. april kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne Skole

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til forman-

den senest 4 uger før.

Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne,

På bestyrelsens vegne/Mona Clausen

FAMILIE OG FRITID

HELDAGSTUR

lørdag den 26. maj2001

Nu er tiden kommet for vor årlige heldagsudflugt, der i år går over Fyn til Tåsinge.

Afgang kl. 8,00 fra Horne Stadion

kl. 8,15 fra Tinghøj Brugs

kl, 8.25 fra Mejls Friskole

kl. 8,35 fra Sig Brugs

Undervejs får vi formiddagskaffe ved bussen omkring den Gl. Lillebæltsbro.

Næste stop er ved hørvævsmuseerne i Krengerup, som er et arbejdende museum med

maskinvæve m.m. og hvor vi vil få en rundvisning,

Omkring middagstid spiser vi den medbragte frokost i Blomsterhaven Strandlyst, som er

en 7,500 m2 stor have med vandlandskab, slugt, grotte, japansk thehus og udsigtstårn,

Så går turen videre til Valdemars Slot, hvor der er tid til en kop kaffe og hjemmebagt

kage. Kl. 15 får vi en guide med rundt til at fortælle om de fornemme interiører og om de

kunstsamlinger, der fortæller om livet gennem 300 år på Danmarks største privatejede

slot,

På vejen hjem spiser vi aftensmad på Fjeldsted Kro (drikkevarer er ikke inkl, i prisen),

Hjemkomst ca. kl, 21.30.

1O STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS



Medbring godt humør, madpakke og drikkevar,er til frokosten,

Prisen for dette arrangement forventes at blive ca.320 kr, inkl. bus, morgenkaffe, diverse

entreer, eftermiddagskaffe samt aftensmad.

Hver forening har 12 pladser, Evt. ubesatte pladser vil blive tilbudt de andre foreninger.

Tilmeldingen er bindende.

Tilmelding til Mona Clausen på tlf. 7526 0400 senest den 27. april,

Familie og Fritid, Horne

:::: :;:l::::: :, : :::::::'**, .*,.n..,,,@
tirsdag den 27. marts k|.19.30

Underholdning ved Marie Laursen, Klovborg (se omtale),

Udstillingen er åben fra kl. 18.00

Ting til udstillingen bedes afleveret på kroen mandag den 26. marts fra kl. 16 - 19,

Entre 30 kr. + kaffe

Alle er velkomne 
Horne Aftenskore/Tove sørensen

FLøJTENDE GLAD MUSIK
KUN FA I VERDEN BEHERSKER FLøJTEKUNSTEN SOM MARIE LAURSEN

At "naturfløjte" er en yderst sjælden kunstart, som udføres

med en fløjte dannet af to fingre, Når Marie Laursen op-

træder i kirker, på scener og ved private sammenkomster,

får hun tit at vide, at hendes naturfløjte får det til at risle

varmt ned ad ryggen på tilhørerne. Marie Laursen fløjter

evergreens og andre kendte melodier, men benytter også

sit særlige talent for at imitere fuglestemmer, som alle

bliver i godt humør af at lytte til. Marie Laursen er virkelig

"Dris med himlens fugle", Hun har netop udgivet en CD

med 10 dejlige melodier.

STØT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Den nye modulordning med ændret tidspunkt for spisepause er blevet drøftet på foræl-
dremøderne her i efteråret, Nogle finder at spisepausen ligger for tidlig på dagen, Skolen

synes at ordningen fungerer godt, mange børn er sultne efter de første par lektioner.

Men det er et emne vi gerne vil drøfte med forældrene på fællesmødet den 7. marts
2001. Nogle børn har nok glæde af at have madpakken delt i to, så det er muligt også at
spise lidt i pausen fra kl. 12.00-12.15. Med hensyn tilfællesmødet den 7. marts, hvor
årsberetningen vil blive aflagt, arbejder vi på at få en kompetent foredragsholder hertil,

som skalfortælle om emnet mobning.

Vi forældrevalgte har været samlet for at få mappen til klasseforældrerådet ajourført.

Tanken med denne mappe er, at den skal udleveres til det første klasseforældreråd i

børnehaveklassen og så viderebringes til det nye råd i klasserne fremover. Udover ma-

terialet, som vi har sat i mappen med f,eks. fortegnelse ovelr skolebestyrelsen og perso-

nalet ved skolen, skole-hjenr samarbejdet og skolens principper, er der plads til at skrive
ned, hvad klasseforældrerådet i de forskellige klasser har lavet af arrangementer m.v,
Mappen vil efterhånden blive tykkere og man kan bladre tilbage for at se, hvor klassen

f,eks, tidligere har været på udflugt m.m,

Børne- og Kulturudvalget i Varde Kommune har udarbejdet et forslag til en kostpolitik på

skoleområdet. Samfundsændringer har bevirket, at mange børns tid væk fra hjemmet er
blevet længere. Derfor har bl.a. skolen et medansvar for børnenes mad og måltider.

Langt hovedparten af vore elever har madpakker med, og det er muligt at bestille brød,
juice eller kakaomælk i ftugtboden. Elevrådet som har med frugtboden at gøre arbejder i

øvrigt på at få øget sortimentet til f.eks. pizzasnegle, pølsebrød m.m.

Skolerne iVarde Kommune skal fra 1, august 2001 overgå til kontraktstyring, Dvs. at
skolerne kommer til at køre som en selvstændig enhed, der selv skal styre økonomi,
personale og administration. Derfor har skolelederne og skolebestyrelsesformændene
været til informationsmøde om emnet. De fik en gennemgang af, hvordan man forvente-
de, skolerne herefter ville komme til at køre. En god drøftelse fandt sted og mange ting

kom frem, som man skal være opmærksom på inden man kan gennemføre en så stor
ændring af vores skolesystem. Flere ting er endnu ikke klarlagt, så vi må forvente, der
kommer justeringer efter ordningen er trådt i kraft.

I 7, klasse har man haft informationsdag om misbrug, Eleverne havde i skoletiden besøg

af en konsulent fra Center for Misbrug i Ribe Amt, som fortalte om det at drikke alkohol,
Forældrene var om aftenen indbudt, hvor en repræsentant fra det, der hedder 'Foræl-

12 STøT VOREANNONCøRER. DESTøTTER OS



drebackup-gruppen' fortalte om oplevelser blandt unge, der forsøger sig med alkohol.

Der blev lagt op til en diskussion blandt forældrene og snakken gik livligt. Det blev præci-

seret, hvor vigtigt det er, at forældrene er i nærheden, når der holdes fest, og at de unge

skal passe på hinanden, når de f,eks. er til bal. Der er naturligvis forskellige holdninger til,

hvor meget det er rimeligt, de unge drikker, men blandt forældrene blev man enige om at

køre en nogenlunde ens linie.

I 6. og 7. klasse har volleyball været på programmet de seneste idrætstimer. Klasserne

har deltaget i et volleyballstævne i Tistrup, hvor også elever fta Thorstrup, Nordenskov

og Tistrup deltog.

Der har været indskrivning til den kommende børnehaveklasse, hvor 22 forventningsful-

de børn og forældre mødte op.

På personalesiden har Rasmus Nielsen holdt barselsorlov efter at have fået en søn, men

er igen på arbejde. Desværre må vi forudse, at Bente Fisker vil være sygemeldt i en

længere periode. Vi har taget afsked med Jannie Thomsen, som har været vikar for

Bente, da hun skulle starte på pædagogseminariet pr. 1. februar. I stedet er Gitte Andre-

sen ansat pr, 1. februar til at læse Bentes timer.

Skolefesten og vinterferien står for døren og inden næste blad udiiommer har vi aftroldt

fællesmøde med forhåbentlig mange fremmødte.

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Tlf .75291287

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

Tlf . 7 5299093 t75299098
Bittlf . 2022 49 40 I 2062 49 40

Naturgos
Solvarme
Ventllation
Kloak

. Blikkemlagerarbejde

. Vand
' Varme
' Smitet

- indhent uforbindende tilbud
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MINDEORD OVER PEDER MADSEN

Den 28. december om formiddagen, da jeg fik besked om Peder Madsens pludselige

død, var det ligesom alting lige gik i stå for et øjeblik, det var uforståelig for os alle, hvad
der egentlig var sket, Peder var ikke mere iblandt os.

Da gik tankerne helt tilbage til vore barneår, hvor vi var en flok drenge, der kom utroligt
meget i Peders barndomshjem. senere, efier at vi var blevet gift, blev vi nærmeste na-
boer, hvor vi havde mange gode og hyggelige stunder sammen.

I 1968, da vi ifællesskab gik i gang med fodboldtræningen i Horne ldrætsforening som
henholdsvis træner og holdleder, fandt man hurtigt ud af Peders gode og venlige måde
at omgås de unge fodboldspillere.

Han var utroligt afholdt af dem alle, Peder havde en fantastisk god orden i alt, hvad der
tilhørte hans arbejde som holdleder, og alle kunne lide Peder både tilskuere, dommere
og spillere og det gjaldt både udebane og hjemme,

Senere, da sammenslutningen mellem Horne og Tistrup kom i ungdomsafdelingen,
meldte Peder sig igen som holdleder for ynglingeholdene. Her fik vi igen nogle gode år
og for alle de mange unge spillere, som Peder har været med, vil Peders navn stå som
et utrolig godt minde om en rigtig kammerat og en 100% sportsmand.

Fra os sportskammerater til Peder gennem tiderne, går vore tanker til dig Else Marie og
dine børn. Der bliver en tom plads ijeres lille hjem. Men i stille stunder, glæd jer over de
mange gode minder, som vi alle har om Peder.

Æretvære Peders minde.

På de mange gamle fodboldspilleres og nuværende spilleres og egne vegne.

Paul Plauborg Jepsen

,Iloene
,]€,eo

Et aodt sted at øødes

Jegr grleder mø AJ åt se ,/er

ffiM venlzerÅilsen
--7 Ezzsteo Eanse,
4' ø/ 7526-00/9

+

-q

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 40 17 4280
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FORTÆI, FORTÆL!
Klokken slår - tiden går - og det gør den stadig! Man

lader vel altid tankerne gå tilbage - og frem ved et

årsskifte, Somme tider tænker man: Hvad er det dog

for en tid, vi lever i? Andre gange tænker man: Hvor

lever vi dog i en spændende tid! Tiden og livet er for-

anderligt; men vi må ikke bare glide med uden at gø-

re en forskel, for det er os, der skal gøre forskellen,

Det er trods alt os, der bestemmer over maskiner og

teknik, selvom det til tider kan føles omvendt,

Det er efterhånden ufatteligt, hvad man kan få en skærm til at vise. Fristende - praktisk -
underholdende - spændende - belærende - uhyggeligt - forfladigende - og i høj grad

tidsrøvende!

Alt for mange børn sidder klistret til denne skærm i alt for mange timer. Selvfølgelig lærer

mange børn også en mængde gode og nyttige ting via skærmen * men det kan så utro-

lig nemt blive skærmen, der styrer børns tid. Der skal en ret stærk selvkontrol til for ikke

at blive "revet med",

Nu kan vi så se, at skoler og biblioteker råber vagt i gevær. De kniber for børn at læse, at

skrive - og at tale!

Men det er vel i grunden ikke overraskende. Hvis de får eventyret levende serveret på

skærmen, behøver de jo ikke bruge fantasi og fortolkning, Hvis underholdningen er på

skærmen, behøver de ikke læse bøger. SMS-beskeder er nemme og hurtige - men alt

for korte! Hvis der ikke er tid til en god snak ved middagsbordet, får de ikke brugt og

udviklet deres sprog, Hvis det sprog, forældre giver deres børn, kun er er'huskesedled'

og irettesættelser, har de jo ikke mulighed for at give lange forklarende svar,

Vi må virkelig tage os selv i nakken og gøre en forskel, Vi må tale meget mere med vore

børn og børnebørn, Og lytte - ja, især lytte!

Stil gode spørgsmå|, så de kan få lov at fortælle og forklare - og få lyst til det!

Lad os bruge vort dejlige sprog. Jo mere vi bruger det, des mere farverigt, bliver det.

Skriv breve til jeres børn, så de får lyst til at gøre det samme. Er der noget bedre end et

langt, håndskrevet brev?

Læs højt for dem både små og store. Eventyr, en tyk bog (delt i små portioner), levneds-

beskrivelser, naturoplevelser, gode citater, rejsehistorier, morsomheder, avisartikler,

egne gamle breve eller regnskabsbøger --.
Eller man kan selv sætte sig med en god bog, så de fornemmer, at'her i huset er det

dejligt at læse".

Solveig Bruun
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JULETRÆSFESTEN

Der har efterhånden nogle år været hadition at afholde en fælles juletræsfest for alle
generationer i Horne-hallen. De fire foreninger: Sogneforeningen, Spejderne, HIF og

HGF går sammen om at arrangere en fest, som er for alle, Fredag den 15. december
mødIe204 børn og 133 voksne op i hallen tiljuletræsfesten.
Varde Garden spillede i en halv time, hvorefter Gert Lynge fra sogneforeningen bød

velkommen. 'Myretuen' sang først lucia og skiftede lynhurtigt til nissetøj, og sang bl.a.

sange fra julekalenderen i fernsynet. Det gjorde de rigtig godt, ingen tvivl om at de havde

øvet sig mange gange,

Næste punkt på programmet var dans omkring træet med julemanden i spidsen. Vi hav-

de i marts tegnet kontrakt med et firma, som lovede både at kunne "lege" julemand, syn-
ge og danse omkring juletræet samt spille diskotek. Det lød tiltalende, og "hvo intet vo-
ver, intet vinder'!!1, Desværre blev dette at kalde på julemanden og danse, synge og lege

omkring træet ikke, som vi havde forventet, Mange tak til Mamse Pontoppidan, fordi
hun i sidste øjeblik trådte til og reddede sangen omkring træet.

Tak til hjælpenisserne, som i år var seks badmintonspillere, 'Legestuen' og 
uRegnbuen"

havde kreeret pynten tiljuletræet, de fik sodavand som tak for hjælpen.

Slikposerne blev uddelt til børnene og så kunne diskoteket gå i gang. Børnene syntes
godt om musikken, nogle syntes måske, der var rigeligt af sne! Diskoteket havde nemlig

medbragt to snemaskiner. Vi var heldige at få en hoppeborg stillet gratis til rådighed fra
Varde Sommerland. Den gjorde lykke blandt publikums yngste børn,

Da festen er for alle aldre er der i lokalerne ved siden af mulighed for at få et spil kort
eller billard eller bare at sidde og snakke. Mens der blev solgt kaffe, gløgg, æbleskiver og

kage gik også salget af amerikansk lotteri i gang. lgen i år havde vi flotte gevinster (100

stk.) som lokale havde leveret. Gaverne havde vi i år fået præsenteret i flere højder, så

det så rigtig flot ud, De 11, som skal have en STOR TAK for gaverne er:

Tove Sørensen

Birgitte Ditlevsen
4H/Jette Poulsen
Hanne Graversen

Henriette Nielsen
Dagcentret Hornelund

Solveig Bruun
Nanna Arhus

Doris Christensen
Lotte Andersen

Horne-hallens Cafeteria/Lone Hviid

W""ffi-ffi
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Det økonomiske resultat for juletræsfesten 2000 er endnu ikke endeligt opgjorl men

forberedelserne til dette års juletræsfest er gået i gang, Skulle der være nogle, som har

ris/ros eller bare gode forslag til evt, ændring af festen hører vi gerne fra jer.

Næste års fest bliver også for alle, tør vi godt love, måske med ændringer undervejs, og

vi vil godt afsløre, at TOASTMASTEREN, JULEMANDEN OG MUSIKEREN er lejet til

dette års fest som foregår
fredag den 14. december 2001

Mange tak til Lone og Niels for jeres hjælpsomhed og venlighed, når vi skal have hallen

gjort klar. På vegne af de fire foreninger: Sogneforeningen/Britta Guldager, Spejder-

ne/Merete Jensen, HIF/Lise Jeppesen og HGF/Linda Møller.

MALERMESTER EGON HANSEN GøR DIG TIL MALER, MESTER

Malermester Egon Hansen, Gl, Præstevej 63, der har værkstedssalg i alt i Beck og Jør-

gensens kvalitetsprodukter indenfor bygningsmaling, vægbeklædning og tapeter, kan

med et nyt tonesystem nu også tone farverne i 10.000 forskellige nuancer.

Med i købet får du endvidere råd af en fagmand, som selv svinger malerpenslen, og som

gerne fortæller om de små tricks, som gør arbejdet fuldendt.

Egon Hansen træffes på værkstedet udenfor normal arbejdstid, Rino i forveien oo aftal

tid. Tlf. 7526 4392, Bil 2177 0692. Telefonnumrene står også i annoncen i Horneposten,

Egon Hansen giver også gerne et gratis tilbud:

Medlem af foreningen Danske Malermestre.

God arbejdslyst, Red.

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

EItrEItrEIGIIsO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02 11,iax.75 26 03 96

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

TIf.75 26 43 92. Bil21 77 06 92
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HORNE MESTERSKABER I BADMINTON 2()O1

Drenge U/11

1. Mads Møller

2, Steffen Ditlevsen

3, Christian Juelsen

Piger U/13:

1. Kamilla Kartvedt
2. Helle Holm

Drenge U/17:

1. Mads Jochumsen
2. Thue Ladefoged

Herre double:

1. Henning Høyupl
Christian Nielsen

2. Sigurd liløllerl
Kurt Nielsen

Piger U/11:

1. Helle Brynningsen

2. Sara Louise Kartvedt

3, Fie Nielsen

Drenge double U/13:

1, Jesper/Nicolaj

2. Per/Claus

3, Ole/Jesper Jager

Drenge double Ul15-17:
1, Mads/Thue

2. Frank/Steffen

3,???

Dame double:

1. Anni Ladefoged/
Else Marie Madsen

2. Kirsten Harck/
Anna Marie Jensen

Drenge U/13:

1. NicolajPedersen

2. Claus Larsen

3, Jesper Lund

Drenge U/15:

1. Frank Larsen

2. Steffen Pedersen

3, Jacob ? Uffe?

Piger U/15:

1. JeanettHansen

2, Julie Langvad

Mix double:

1. Eva Plauborg/

Christian Nielsen

2. Anna Marie Jensen/

Henning Højrup

Årets ungdomspiller: Frank Larsen

Dasenssponsor: strElaNGIEIq h\$s-ffi
To gode dage med meget fin badminton - på gensyn i2002.

BadmintonudvalgeUElse Marie

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

Bankoklubben
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HORNE IDRÆTSFORENING - BADMINTON

U/13 sponsoreret af Tonnesen A/S
Anders Guldager, Nicolaj Pedersen,

Jesper Lund og Ole Pontoppidan

U/15 sponsoreret af Bounum Kartofter v/Holm
Steffen Pedersen, Rasmus Guldager,

Uffe Holm og Jacob Pontoppidan

Søren Jensen, Henning Pontoppidan, Dora

Harck, Vagn Albertsen, Birtha Schmidt og

Arne Albertsen

Thue Ladefoged, Frank Larsen,

Lisbeth Sønderskov og Mads Jochumsen

Old Motion sponsoreret af Sækbæk

Skattemæssrg rådgivning ' Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Chnstensen . Ree. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne, 68OO Varde . Telefon 75 26 02 47
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ARseenerNrNG 2000 - HoRNE soGNEFoRENtNc ^Av%
Vores største projekt i 2000 har været Åben By arrangementet, der løb af stabten på

Torvedagen den 19. august.

Optakten til Åben By skete på et stormøde med alle øvrige foreninger i Horne den 23.

september 1999, hvor der også blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre

med planerne. Som et tillæg til beretningen har jeg bedt Gert Lynge, som har siddet i

arbejdsgruppen for Sogneforeningen, fortælle lidt om arrangementet.

Byskilte

Lige før Torvedagen fik vivore byskilte sat op, og her før julfik vi Hornes logo sat i,

Åben By

Selv om hovedformålet med Aben By var at få udenbys folk gjort interesseret i Horne og

eventuelt få solgt nogle af byggegrundene på Lundagervej, må vi nok sige, at successen

med dette ikke var så stor. Der er stadig kun bygget 6t hus på Lundagervej. Vi har talt en

del om i Sogneforeningen, hvad der skal til for at få grundene solgt. Skal vi have mere

industri til Horne eller hvad? Vi synes selv, at vi har hjulpet kommunen meget i bestræ-

belserne på at få grundene solgt.

Alt andet i Horne synes vi fungerer rigtig godt. \4 har børnepasning, skole, mange fritids-

tilbud, hal og meget mere. Vi kunne netop læse i Jyske Vestkysten i går, at antallet af
børn i børnehaven skal stige til 55, Så det må vi sige er flot,

Kort.før Åben By prolektet tog arbejdsgruppen et initiativ, der gav genlyd i Varde Kom-

mune, De indkaldte nemlig til rengøringsdag af grønne områder i Horne. Mange var

mødt op for at give en hånd med, og vi må sige at det pyntede. De fremmødte fik en kop

kaffe og rundstykker, Vi har også haft oppe at vende, om vi eventuelt selv kunne få lov til

at holde de grønne områder i Horne mod betaling fra Varde Kommune. Nu hvor alt er

blevet udliciteret, skal Sogneforeningen måske prøve at gøre lidt mere på dette område.

Grønt område

Omr:ådet har været meget fugtigt her i 2000, hvilket har bevirket, at klipningen ikke har

fungeret optimalt. For at abøde dette, har vi fået nogle af de gamle drænrør skiftet ud.

Dette har delvist aftjulpet problemet.

Møde med politikere

I løbet af sommeren har der været et par møder med alle sogne- og borgerforeninger i

Varde Kommune, der endte med et stormøde i efteråret i Mejls, hvor mange af politiker-

ne var til stede. Vi havde alle vores ønsker og ros og ris med, men der blev ikke lovet

noget videre fra kommunens side.
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Sognehytten
Sognehytten har fået nyt tag på i år, og de bænke, der står rundt om er blevet malet.

Høstfesten

Der var stor tilslutning til høstfesten, nemlig 234 betalende gæster. Alt forløb som det

skulle.

Julebelysning
Opsætning af julebelysning til 1. søndag i advent er en tradition, Det nye torv ser meget

hyggelig ud med de små julelys i træerne, og det bliver helt eventyrligt, hvis der også

falder lidt sne.

Juleoptog og juletræsfest i hallen

Traditionen tro var der juleoptog sidste søndag før jul med Varde Garden, der gik gen-

nem byen og spillede julemelodier foran Hornelund. Dog manglede vi hestevognen i år'

Juletræsfest den 15. december i hallen med 185 børn og 125 voksne' Det gik vist ikke

helt efter planen med hensyn til underholdning med julemanden, men det rådes der bod

på til næste år.

Snerydning
Kommunen er stadig med som kunde på timeløn. Næsten alle er med i sneordningen.

Rydning for private skal dog ske uden om kommunens varslingssystem' Når der er sne i

Horne, er det ikke sikkert, at der er sne i Varde.'

Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn

I forbindelse med aftastet fra fonden er der de sidste to år samarbejdet med menigheds-

rådet om en stenskulptur foran kirken til minde om de to, der har skænket så mange

penge til Horne og omegn. Dette er ikke faldet helt på plads endnu, da der er kommet

sygdom ind i billedet, men vi håber, at der f ndes en løsning på dette.

Årets afkast 117.9Æ,15 kr. som er anvendt således:

Menighedsrådet

Regnbuen

Jagtforening

Horne Sogneforening

Valg til bestyrelsen:

Nyvalgt blev Bodil Henneberg og Kirsten Sørensen

Ud gik Anna Methe Søndergård og Britta Guldager

50.000,00 stenskulptur

1.500,00 flagstang

1.500,00 udsætning af fasaner

64.948,15 hund på torvet, tag sognehytten,

byskilte og julebelYsning
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RAGU.KU HJÆLPETNSTRUKTøRKURSUS a.4F *

"7"*..\dVi var 7 unge mennesker, som deltog i hjælpeinstruhørkurset i efterårsferien 2000

i Oksbø|. Vi syntes at det var alt for godt til at Iade væ/ med at skrive om.

Det startede med at vi mødtes på Horne Skole fredag den 13. oktober kl. 17,15, hvor vi

fik al bagagen ind i bilerne. Lad os bare sige at vi havde rigeligt med bagage.,.. Så rulle-

de bilerne, og vi var alle spændte, og vi kan vist roligt sige at vi havde glædet os til denne

dag, siden vi havde meldt os til.

Vi ankom ca. kl, 17.50 og fik vores værelsesnummer. Vi fik 3 værelser og skulle derud

fra, selv bestemme hvor vi ville sove. Vi slæbte vores bagage ind og fik sagt ordentligt

farvel tilde sidste forældre.

Derefter gjorde vi os tilrette på vores luksusværelser ... med toilet, bad, køleskab og

nogle garderobeskabe. Vi kunne rigtig slappe af indtil vi skulle mødes med de andre til

kavalkade kl. 19.00. Der var bare lige det at vi ikke anede hvad kavalkade var, så vi

mødte op i vores dagligtøj, og regnede med at vi fik planen at vide over resten af kurset.

Men nej ,... det var en form for opvarmning og en lille bid af hvad vi skulle lave resten af

kurset. Efter den lille smagsprøve fik vi aftenkaffe og sang nogle få sange, Vi havde alle

sammen på fornemmelsen at vi skulle blive vækket om natten, fordi det var fedag den

13., men vores instruktører lovede at vi kunne sove roligt. Man kan vist kalde det roligt,

når man bliver vækket kl. 01.00 og skulle på natløb, Vifik 2 min., men det tog nok 10 min.

at blive færdig. Efter det'uhyggelige' natløb, fik vi et tilbud om at komme med på

morgenløb, og havde egentlig bestemt at skulle med hver morgen, men nnnneeeeejjjj,

det blev vist ikke til noget. I stedet tog vi med om søndagen, det var jo helligdag.

Hver morgen kl. 08.00 fik vi stort morgenbord, med alt hvad man kunne tænke sig, Efter

det super dejlige morgenbord, stod der et kanonhårdt program på venteliste. Så fik vi

frokost kl. 12.00, hvor der også var en masse at vælge imellem. Allerede der havde vi et

større sammenhold til de andre. I løbet af dagen havde vi nogle små pauser, hvor vi fik

nogle små opkvikkere, så som kage, saftevand og lidt fa den danske vandhane. Efter en

rimelig lang dag, som slet ikke var slut endnu, skulle vi ned til endnu et stort måltid kl,

18.00, som vi endda fik serveret. Efter aftensmaden var der hver dag nogle forskellige

aktiviteter, så som wømning, leg, spring, rytmisk gymnastik m,m.

Under hele kurset var vi delt op i 3 hold efter alder, På den måde kom vi tættere på hin-

anden, og vi synes at det var en genial måde at skabe sammenhold på, Hver dag skifte-

des de forskellig hold, imellem de forskellige temaer, som bl.a. børnegymnastik, spring,

musik, opvarmning, leg, redskaber m.m. Det var utrolig spændende og MEGET lærerigt.

Vi har efter turen kunnet bruge alle materialer, og har også haft dem i brug flere gange,

Godt nok fik vi ikke sovet så meget, men var altid klar til en ny dag, ja- og man jo også

bare sove når man kommer hjem. Men så er man også godt søvnig på dette tidspunkt ...
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Den sidste aften, havde vi en hyggeaften med musik, skuespil som vi selv skulle lave.

Det var en minderig aften. Det var helt dejlig at skulle prøve at knokle dag ud og dag ind

(5 dage).

Lederne/instruktørerne var nogle kanongode og erfarne ledere. De kunne altid svare på

vores spørgsmå|, grine lidt under undervisningen, tage det alvorlig, når det skulle være,

hyggesnakke og bandt sig i det hele taget til os alle, stort set fra fredag den 13., hvor vi

trådte ind af døren,
Som I kan læse, vil vi varmt anbefale dette kursus til alle som har lyst til at få hjælp
til sin undervisning (gymnastik på alle former) OG få et kanongodt sammenhold
med andre unge mennesker rundt i landet. Vi synes at kurset hjalp os rigtig godt
på vej til at blive en god leder og håber at vi til næste år kommer på hjælpeinstruk-
tørkursus 2. Vi vil derfor gerne give en stor tak til først og fremmest Horne Gym-
nastik Forening (HGF) for at give os mulighed for atfå sn masse lærerige og sjove
timer. Derefter en stor tak til vores kanongode instruKører, som har hjulpet os
godt på vej i fremtiden. 0g som det sidste, en stor tak til forældrene som ville køre

os frem og tilbage ... (De nød det garanteret. Tihi).

Med gymnastiske hilsner fra de fremtidige gode instruktører/Jakob, Ralf, Trine, Maria,

Julie' Maja og Jeanett' 
Maria, Jurie, Maja og Jeanett

Damejunior Eliteholdet har fået nye træningsdragter til sæsonen.

TS Tømrer- og Byggemontage v/Tom Schr6ter, Horne er sponsor for 6 stk. af
dragterne. På billedet ses pigerne sammen med Tom Schriiter.
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EN FANTASTISK OPLEVELSE

Som de fleste nok ved, kom Sct, Jacobi Skole, Varde, i finalen i skolefodbold. Finalen

blev spillet i ldrætsparken torsdag den 9. november kl, 13.Æ,

M havde spillet os ganske sikkert gennem turneringen med sejre på 9-0, 6-0,22-0,27-0,
8-0, 2-0, &2 og &0. Så idet hele havde vien score på 90-2.

lsær semifinalen var også en kæmpe oplevelse! Og med op til 500 tilskuere blev det jo

bare en endnu større oplevelse. Vi vandt semifinalen &0, og så var vi klar til finalen i

ldrætsparken i København, Det gik faktisk først op for mig, da vi onsdag morgen (den 8.

november) kl, 10.28 tog toget fra Varde banegård, Esbjerg var det eneste skift, så ellers

bare fuld fart fem mod København,

Endelig ankom vi til København hovedbanegård. Der kom en mand fra Ekstra Bladet og

tog pænt imod os. Vi skulle bo på Hotel Richmond. For at komme dertil skulle vi med et

tog mere, men vi skulle dog kun køre et minut! Og efter en meget kort gåtur var vi ved

Hotel Richmond, hvorefter vi fandt ud af hvem vi skulle bo på værelse med, og vi fik
nøgler til de forskellige værelser.

Det var et meget fint hotel med nogle flotte værelser. Vi skulle mødes ved 16-tiden ved

indgangen . Vi pakkede ud og slappede af, Vi skulle spise aftensmad hos Ekstra Bladet.

Omkring kl, 16 gik vi om til Eskstra Bladet og fik en dejlig middag. Vi havde alle meget

varmt tøj med, som vi skiftede til efter maden, da alle finaleholdene havde fået sponsore-

ret en billet til Brøndby - FCK kampen om aftenen på Brøndbys nye'stadion. Vi tog bus-

sen fra Ekstra Bladet til Brøndby, og ja, det var vores egen bus!. Efter en halv time an-

kom vi til stadionet. Der var utrolig mange fans. Vi skulle holde os tæt sammen. Vi havde

tippet hvad der kom til at stå, Malene Nielsen (fra Stauskjær) havde tippet 2-1 til Brønd-

by, Og Brøndby var jo foran med 2-0, og så et minut før sidste fløjt fik FCK straffespark,

men de brændtel Haha, der mistede hun lige omkring 100 kr,! 0g så blev hun ellers

drilletl Men bare tanken om at man skulle spille på et endnu støne stadion næste dag

gav stor nervøsitet. Efter kampen kørte vi ind på hovedbanegården, hvor vi gik på

McDonalds. Derfra gik vi hjem, og lidt senere var der ro på værelserne.

Torsdag morgen havde vi fået at vide, at vi måtte gå på strøget, men mange blev hjem-

me, da det kun var en lille time vi havde derned. Morgenmaden på Richmond var den

bedste morgenmad, jeg nogensinde har fået. Der var simpelthen alt hvad man kunne

tænke sig,

Kl. ca. 12 kom bussen og kørte os til ldrætsparken, På vejen kørte vi forbi Varde Garden,

der stod og gjorde klar til at føre vardenserne gennem Københavns gader, Og der blev

vinket vildt. Nu kom vi til Parken, og er du syg mand, der var mange tilskuere, der stod
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ved indgangen og ventede på at komme ind. Sikke nogle fantastiske omklædningsrum.

Jeg har aldrig set noget lignende. En hel garderobe til hver, og så var der massagerum

og swimmingpool. Vi fik et flot spillesæt hver. lnden vi begyndte at klæde om, gik vi lige

en tur uden om den kolossale bane. Men der var ikke kommet nogle Jacobi-tilskuere

endnu. Vi fik klædt om og set Varde Garden komme igennem spillertunnellen. Så fik vi

lov til at løbe over og hilse på Jacobi-tilskuerne, da vi alle mente at det ville hjælpe på

nervøsiteten. lmens vi varmede op bagved kunne vi høre fem@le spille på scenen, og

det gav bare endnu større nervøsitet. Efter en hård opvarmning kom så det store øjeblik.

Vi blev samlet i spillertunnellen. Og det største øjeblik var nok, da vi gik hånd i hånd ind

på det noget så populære græs. Vi blev råbt op, og hilste på Morten Olsen .... og så

begyndte de sikkert største og bedste 2 gange 30 min. .. . og på en stilling på 3-0 efter 1 .

halvleg var vi ret sikre på, at sejren var i hus. Vi vandt 5-0, og efter kampen var der en

uforglemmelig jubel og stemning. Vi kom op på podiet, og modtog pokalerne, Der blev

desuden uddelt fighter-pokal, og Michael Laudrups teknikerpris. Og vi var helt vilde, da vi

fik knus af Das Saint, der skulle synge lige før drengefinalen. Vi fik klædt om, og så satte

vi os ud til vennerne fra skolen for at se drengefinalen. Efter drengefinalen skulle alle

finaleholdene spise middag, hvor der blev holdt taler, og bamser blev uddelt.

Så skulle vi endelig hjem. Vi kørte med bus til banegården, hvor vi skulle vente et stykke

tid på toget. Vi skulle skifte i Fredericia. Og et meget træt og udmattet hold steg af i Es-

bjerg kl. 00.15. Det er en fantastisk oplevelse at spille i Parken. Bare stemningen. Det

var dejligt at have Varde Garden med, der hjalp meget med at piske en stemning op. Fra

Horne var følgende spillere med: Malene Nielsen, AnneKathrine Nielsen, Gitte Brynning-

sen og Mette Thøstesen - vores autografer kan du desværre ikke få, da vi har skrevet

så mange, at vores hænder er fuldstændig ødelagte!!!!!!!!

Mette Thøstesen

aBUlrSGA.aRD . 7ORYEGADE I 3
æ7O øLGOD. TLF:75 24 4A æ BRUUN

Snna[.,uK
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . Tlf .7529 9026
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HORNE IDRÆTSFORENING - UDVALG OG BESTYRELSE 2OO1

Udvalg/opgave
Hovedbestyrelse:
Formand

Næstformand

Kasserer
Sekretær

Fodbold:

Sponsorer:
Præmieipil:

ldræt om dagen:

Fanebærere:

Revisorer:

Formand/kampfordeler BerntØstergård Torvegade19C2.mf, 75n-U11
Formand ungdom Søren Jensen Bjenemosevej 35 (T) 7526-0472

Dommer 11-mands Jens Hansen Mallevej 88 7526-0637

Dommer 7-mands Kim Hansen Larvadvej 5 7526-0æ0

PR +kont. ungdom Anne Brynningsen Bjerremosevej 7 7526-0424

Materialer + konl son. Jørgen Lund Pedersen Ndr. Stavskærvej 32 7526-0040

Håndbold:
Formand

Kont. + materialer

Badmintonltennis:
Formand

Kontingent

Billard:
Formand

Nøgler + ungdom

Teatar:

Formand

Sportsuge:

Kjeld Petersen Ølgodvej 16

Jørgen Sørensen Porsevej 10

Thorkil Lindvig Fabrikwej 11

BirgitteAntonius Thorstrupvej141

Thomas Hansen Ølgodvej 114

Kurt Burkarl Hindsigvej 29

NiebÅge Kristensen Gunderupvej 64

Kjeld Carslensen Krowinget 7

MogensJensen Blerremosevej2T

Jesper Harmsen Krowinget 13

Bent Sørensen Bounum Skolevej 18

Henning Højrup Krowinget 11

Aksel Hansen Porsevej 8

TageVigNielsen Ølgodueil2l
Søren Jensen Bjenemosevej 35 (T)

Erik Thomsen Gl. Landevej 77

Uila,Århus Porsevej 8

Bktha Schmidt Stauwej 7

ingeborg Haahr Klokkedoj 15

lngrid Kristensen Gunderupvej 64

Regnar Hansen Klokkedoj 16

LeifSønderskov Porsevej'll
Søren Jensdn Bjenemosevej 35 (T)

Gunnar Ditlevsen Klokkedoj 2

Dora Harck Bjerremosevej 35 (Q

Niels Tradsborg

OleGraversen Ølgodvd127

Lisbeth Pedersen Ndr. Stavskærvej 32

Malene Madsen Vestervold 1 C

Birgit Brøste Gl. Præstevej 86

Jan Hansen Habrehøjvej 8

Gitte Andreasen

Ttf.

75264472
7526-0665

7526-0708

7526-0040

7521-2868

7526-0056

75264435

Else Marie Madsen Højvangen 7 7526-0412

Eva Plauborg Hornelund 22 7526-0482

Bent Jochumsen Habrehø.jvej 4 7526-0251

Tonny Madsen Adsbølvej 38, Strellev 7525-0V79

Henning Højrup Krowinget 11 7526-0281

7526-0358

75264081

7526-0110

75264398
7526-0179

7526-0469

7526-0065

40536792
7526-0271

7526-0709

7526-0423

7526-0281

7526-0294

7526-0408

7526-0472

7526-0340

7526-0294

7522-0367

7526-0138

7526-0065

7526-0301

7526-0527

7526-0472

7526-0299
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PROGRAM FOR HORNE 4H
Februar:

Fredag den 23. FastelavnsfesUuNc NAT

HUk'S lokaler, Højvangen 4

fredag kl. 20 - lørdag kl. 8

Marts:

Fredag den 2,

Lørdag den 3.

April:
Fredag den 6,

Lørdag den 28.

Maj:

Fredag den 18. Døgnfluen

Klubaften - Svømmestadion DK kl. 19-21

ABEN HUS - opstart for nye medlemmer kl. 10-12

Klubaften - Påske

Første besøg

kl, 19-21

kt.17

kl.12den 19. Kredstur miØlgod-Tistrup 4H

Homelund:
Fabriksvei 25, Horne
6800 Varde
Trf. (0s) 26 00 11

VestjyshAndel
&Dlo&.L&dd

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

111.75260102

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorslrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M 10
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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SOLSTRALEHISTORIE

Er der noget smukkere end en høj frostklar solskinsdag på ski i storslåede na-

turomgivelser. Det friske vejr og den klare luft gør godt i krop og sjæl men kræ-

ver lidt ekstra pleje, da den kolde vind bider i kinder og hænder.

Husk også, at nyfalden sne reflekterer 89% af solens stråler, hvorimod f.eks.

græs kun reflekterer 9%. Derfor er det vigtigt, at du smører ansigt, ører og hals

med en solcreme med både UV-A og UV-B beskyttelse. Så kan du nyde de

flotte dage, selvom solen stråler eksha kraftigt.
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fixdei,ems
{rJai-eir;t::'.::, :::
lal:tlltrrai.:::, :,ii

.'ii.:i..:.r :r:i::i:t:J:::ri:i ii.r , -.
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, Måtas'off' Aftersun
;,,, I0ll0ll
j::!t:i:::it:,:ll,.::,:,, 

' l' ' .

1;;111;1;;;;;1li[.ili1:aÅ
::lrr:ilir::ll:!i!!lrxln', :

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sportn

Skanscn i . 6800 \'erde flf 75 1200 25
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KIRKETIDER

Søndag 18,02.2001 lngen

Søndag 25.02.2001 kl, 10.30

Søndag 04.03.2001 lngen

Søndag 1 1.03.2001 kl. 10.30

Søndag 18,03,2001 kl,09.00

Søndag 25.03.2001 kl. 19.30 Lars Bom

Sognepræst FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig t|f.7526-4055

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne t1f.7526-0042

Horne Kirke flf.7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf, 7526-0031

KR,{it\{MHtG\DIt 9 V RDE .TtF. 75 22 1414

Dqglt;
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:

få:;:T;:*"" 3.ffi11:33
lørdag E.00-12.0O

HORNE. 6800 VARDE TLF.

o
-

75260L44
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AKTIVITETSKALENDER

marts 03.03.2001 Åbent Hus - Horne 4H

04.03,2001 HornelundsVenner, generalforsamling

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

17.03.2001 Horne Havekreds, kursus om havestuen og dens planter

21.03.2001 Horne Havekreds, forårsmøde - Vores otiums have I

24.03.2001 Gymnastikopvisning i Horne Hallen

27.03.2001 Horne Aftenskole, afslutning og udstilling

28,03,2001 HorneAndelskasse,generalforsamling

30.03.2001-

31.03.2001 Rystesammenturfor miniputdrenge/piger i Assenbæk

april 01,04.2001 HorneHavekreds,havevandring

uge 14 Åbent hus uge på skolen

03.04,2001 Familieog Fritid, generalforsamling

10.04.2001 Familie og Fritid, modeopvisning

maj 26,05.2001 Familie og Fritid, heldagsudflugt
juni uge 23 Sportsuge

12.06,2001 Horne Menighedsråd. Ældreudflugt

19.06.2001 ldrætsdag på skolen

juli uge 27 DGI Fodboldskole i Horne

26.07.2001-

29.07.2001 Vildbjerg Cup

sept, 08,09.2001 4H Børnedyrskue

okt, 05.10,2001 Årsmøde 4H

dec. 14.12.2001 Juletræsfest
jan. 04.01.2002 Generalforsamling i 4H

Shilt{*ir{i
AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave Stofsenest

Nr.242 Lørdag den 3. marts

Nr.243 Lørdag den 7. aPril

Bladet udkommer

15.-16. marts

19.- 20. april
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodve) 148
Bounum
6870 Ølgod

lf, 75260t 55
Ttf. 75 29 93 33
Bir. 40 28 33 93

RENATIT]T

AU I ORISEREI

KLOAK.

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15,Ilorne
TIf. 75260163 - bilttf. 212268tu20330163 tl

o:

ew
ooJ

**åBffil?'
IIORNE
JOHN BORG HANSEN
HORNE . 6800 vARoE - TLF:75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 OZ 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

QNFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niets Hviid

Tff. 7526-0352

Mødelokaler op til 100 pers. v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33. Horne. 6800 Vorde

Mekaniker

Anders KJensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres

@#"'
Tereron7s26o23o æ-
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5.25 n
å lf Horne SogneArkiv

Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Vardeon

- vi ta'r temperaturen

Hvad er ØkonomiEftersYn?

Det er helt natudigtr at bil, hus og

tænder bliver eftenet og vedligeholdt

regelmæssigt. På samme måde har

din privaØkonomi godt af at blive set

efter i sømmene af og til.

på din privatøkonomi

Et ØkonomiEftersyn kan gi' dig:

o Overblik over din Privatøkonomi

o Overskud i hverdagen

r Tryghed for at pengene rækker

r Frihed til at gøre som du vil

- investår en time sammen med os!

AX"aelskasse
Krosvrnget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 l0

SDA


