nr.244

30. årgang

Mafiuni/juli

Lrt7,'ViY;

i

7.

HORNE HAIT.EN D. 16 JUNI KL. 18.30
ilIED TRE RETTERS BUFFET
UNDERHOTDNING MEI} KOIIIKEBNE

SOMI\{ER OG SCHWARTZ
(se inde ibladet)

DANS

2001

HORNE

a

El-installationer

a

Hvrdevareservice

a

EDB- og data-installationer

a

lnduslri-installationer

a

Tele/alarmanlæg

a

Afd afOlesen & Jensen

Autoriseret El-insto lotør, Horne. Ttf. 7526-0166
I

Ring til

Råt;ffi3å

.

.

Gunnar Ditlevsen
Niels Jørn Hansen
Gert Nygaard Madsen

.

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

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'
Pedersen & Nielsen
Hornelund 49 b

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk

Tlf.7526-0430

Bitflf. 2368 8950

-

2368 8955

-

7

526 0520

Ttf , 7 526 0467

Horrre

Strømgårds
Et - Service

Tørnrerforretning

@

Vi lilbydcr alt lige fra alm. scrvice,

I
t
t

n1'byggeri, industri, landbrug
til hvidcvarcr m.m.
Døgnvagr på tlf. 7526-O070
Mobiltlf. 27127072

a

I

a

aoLtQBycqEE'

,,LsLUrrEr
///// g\r' /////
'JjDaSTSIAYQQEBI
taNosnueisyeezrr ///,GhEhWl/////
/////
F8ITTDSITUSR
qEP A8A8T'ONSASAEJDE
P RO J ET,TEST Nq AF BY QQEAI

$ner Strømgård Hvid
\/r. Iljerremosevej 27, Horne

I
I

Tt[.75260214

Tomrernt.: KnudLutulHattsen,

Ing,:

a

I

Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33

2

75260214

Morten Henneberg,75260316
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SPEJDERNES

r-

{-

scr.HANS

"{<

"{tr
Den 23, juni holder spejderne Sct, Hans fest på Knuds Plads

(det er lige der, hvor man kører ind i Horne, når man kommer fra Ølgod)
Er man til hyggelig samvær, bål og pølser - ja så kom endelig.
Kl, 19.30 Velkomst
Gratis snobrødsbagning
Kl, 21.00 Bål og båltale v/Leif Sønderskov

Spejderne i Horne

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 kaffe.
Vi holder til i legestuens lokaler. Det er gratis at være med. Vi følger skolens ferieplan.

Sidste gang inden sommerferien er den 22. juni.
Første gang efter sommerferien er den 10. august 2001
Hilsen Britta, Dorthe og Ninna

TENNIS

m

Tennisbanerne er klar.

Priser:

voksne 160 kr.
børn 60 kr,

Nøgler kan købes hos:
Hanne Borg, Kirkebakken 8, tlf. 7526 0093
Else Marie Madsen, Højvangen 7 , tlf .7526 0412
TennisudvalgeUElse Marie

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

STRøMGARDS EL.SERVICE FEJRER 5 ARS FøDSELSDAG MED
AaeNT HUS FREDAG DEN 22. JUNI
Den 1, juli 1996 startede jeg som installatør i Horne - Strømgårds El-service kan derfor
fejre 5 års fødselsdag i år,
Efterhånden er vi også blevet færdige med vores værksted og kan invitere til åbent hus
på Vr, Bjerremosevej 27.
Det vil derfor glæde os at se kunder, forretningsforbindelser m.v, til et lille traktement
fredag den 22. juni2001fra kl. 13,00

-

17.00,

Med venlig hilsen

Strømgårds El-service v/Ejner Strømgård Hvid

HORNE

-

THORSTRUP MENIGHED$RAD

Ældreudflugt tirsdag den 12. juni 2001
Turen går til Hovborg Kro, hvor vi drikker kaffe. Derefter kører vi videre over Randbøldal
til Jelling, hvor vi skal se den smukke udstilling "Kongernes Jelling" og Jelling kirke, Herefter kører vi gennem Vejle ådal til Tørskind Grusgrav og videre tilVingsted Centret, hvor
der spises aftensmad.
Afgang fra:
Sig brugs kl. 13.00
Hornelund kl. 12.55
Kirkepladsen kl, 13,00
Pris : 75 kr. pr. person

Tilmelding: Margrethe Kristensen llf ,7526 4107, lngrid Rasmussen tlf. 7526 4267, Bessie Aggeboe llf. 7 526 0031 el ler Vi g go Århus llf , 7 526 01 57
Horne - Thorstrup Menighedsråd/Bessie Aggeboe
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HORNE PENSIONISTFORENING

- HELDAGSUDFLUGT

Obs! Dato ændret til tirsdag den 19. juni 2001
Afgang fra Hornelund kl. 8.00 og kirkepladsen kl. 8.05,

Vi kører over Herning mod Skive med ophold ved Jenle. Derfra videre med færgen

til

Fur. Ophold på Fur Færgekro

- efter at have nydt et par stk, mad, tager vi en rundtur på
Fur - derefter tilbage til Fur Færgekro og en tår kaffe.
Hjemturen går over Holstebro - Videbæk med middag på Vestergårds Hotel.
Tilmelding senest torsdag den 14. juni på tlf. 7526 0333,
Pris 200 kr. alt inkl. på nær drikkevarer.
Vel mødt og lad os sammen nyde turen.

HORNE PENSIONISTFORENING

- HALVDAGSUDFLUGT

Tirsdag den 31. juli 2001
Afgang Hornelund kl, 10.00 og kirkepladsen kl, 10,05

Vi kører over Ribe - Skærbæk til Ballum. Middag på Ballum Hus. Derfra videre til Møgeltønder og ca. 'l times ophold. Kaffe på Agerskov Kro,
Tilmelding senest torsdag den 26. juli på tlf. 7526 0333,
Pris 125 kr. alt inkl. på nær drikkevarer.

Velmødet

Horne pensionistforening

PROGRAM FOR HORNE 4H
Juni:
Lørdag den
Lørdag den

23.
30.

2. besøg
Familieudflugt til Gudenå og Skjern Å's

udspring

Juli:
August:

Sommertræf efter behov

Fredag den

3,

Familieaften

Lørdag den

25,

3. besøg

-

Janderup, Se

legotog

kl.

'19
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HORNE HAVEKREDS
Haveudstilling på Clausholm
Fra fredag d. 22. juni til søndag d. 24, juni 2001 byder Det Jydske Haveselskab velkommen til årets store, danske haveudstilling på Clausholm Slot. Her præsenterer flere end
100 udstillere det bedste af dansk havekultur.
Clausholm Slot med de nænsomt restaurerede bygninger og den velbevarede barokhave danner dejlige rammer om en inspirerende haveudstilling
Horne havekreds vil arrangere en bustur til udstillingen den 24.juni, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning.
Ring til Linda Møller på tlf. 75 260226 senest mandag den 11. juni.

Se evt. mere om udstillingen på www.haveudstillino.dk eller tag en brochure
fremme i Dagli' Brugsen.

-

de ligger

Social aften - tirsdag den 17. juli fra kl. 19.00.
Vi mødes på Habrehøjvej nr. 9, hvor formanden byder indenfor og viser haven frem. Der
er gratis adgang for alle, og haveforeningen byder på en kop kaffe med hjemmebag.

Aftenudflugt - tirsdag den 28. august fra kl. 19.00.
Nanna og Viggo Århus, Gl. Landevej 70, holder haven åben. Viggo vil vise, hvordan man
med en smule fingersnilde og for små midler kan lave nogle flotte plantekummer, og man

får selvfølgelig en opskrift med hjem, Nannas udstilling og butik med jydepotter m,v, er
også åben denne aften.
Der er gratis adgang - medbring selv aftenkaffen.

Plantebyttedag - lørdag den 22. september.
Denne lørdag er der gratis adgang til Tambours have, hvor regionen har arrangeret en
plantebyttedag,

Der er mulighed for at bytte sig til fine planter eller at købe planter hos andre haveinteresserede eller hos Tambours have, Det er samtidig havens sidste åbningsdag i denne
sæson,

Juledemonstration

-

lørdag den 24 november.

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

6
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hør til årets julepyntning.
Alle er velkomne til samtlige arrangementer,
Horne Havekreds/L. Aamann Jessen

HORNE SPEJDERNE
INDSAMLER LOPPER
Støt spejderne

År//
Y///i
rJTt'////

- vi samler ind igen

Ring til Hans Bertelsen på tlf. 7526 0390
Venlig hilsen
Spejderne i Horne

NYHED
Oskars Autoværksted sponsor for Spejderne i Horne-Tistrup gruppe

w

Det er faktisk en gammel nyhed, da Oskars Autoværksted gennem flere år, har holdt
spejdernes 2 trailere kørende. Der er både skiftet dæk, næsehjul og repareret bremsere
og lys, uden at vi har fået en regning for det

TAK FOR DET OSKAR
Nyheden er at fra den 1. januar 2001 udbetaler Oskars Autoværksted et ørebeløb pr.
liter solgt benzin og diesel fra DK-benzin til KFUM-spejderne i Horne-Tistrup gruppe.
Som mange andre foreninger har spejderne også en betrængt økonomi, Det kan være et
stort puslespil at få det til at balancere, men ved at skære hist og pist går det som regel
uden de store kontingentstigninger. Aftalen med Oskars Autoværksted vil gøre det lidt
sjovere at være spejder, da pengene vil blive brugt til spejderarbejde til glæde for alle.

Vi kan kun opfordre til, at man tanker benzin og diesel hos Oskars Autoværksted

og

samtidig støtter spejderarbejdet i Horne-Tistrup gruppe,
KFUM-spejderne i Horne-Tistrup gruppe

OSKAR's AUTOVÆRKSTED
DIN LOKALE AUTO PARTNER
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TORVEDAGEN I HORNE

V(A

Tag til torvedag i Horne lørdag den 18. august k|.9.00 -12.15
Kom og gør en god handel i de mange boder
Tilmelding af stadeplads kan ske til Torvedagsudvalget senest den 10, august
Kirsten Jeppesen lll. 7526 0257

Udvalget består af:

lnger
Jens

Hansen

tlf. 7526 0392

Karlsen
Hans Jepsen

tlf. 7526 0492

Gert

11f.75260024

Jensen

llf ,75260292

Husk torvedagsnøgler, der skal prøves i låsene itidsrummet kl. 9,00

-

12.00 ved Torve-

dags lnformationen.
Støt torvedagen

-

køb 6n eller flere nøgler

-

nøglerne koster 20 kr, pr. stk, og kan købes

hos: Dagli' Brugsen, Horne Andelskasse, Mekaniker Anders Jensen, Oskars Autoværksted, Cykelsmed Svend Åge Østerberg, Horne Autoværksted v/John Borg
Hansen, Hornehallens Cafeteria og Horne Kro.
2.500 kr,

Der er

1.000 kr.
1.000 kr.
'1.000 kr.

500 kr.
500 kr.

Torvedagsudvalget
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TORVEDAGEN

^r..-s,
P)\/
'(6)

HORNE BøRNEPLAYBACK

Har du/l lyst til optræde med jeres playbacknummer, kan du/l gøre det på Torvedagen
den 18. august, hvor vi vil få opstillet en scene ved Brugsens parkeringsplads.
I kan inden jeres optræden få håret stylet af Saxofoni v/Lisbet Stig på Saxofonis stand

ved Torvedagen.
Du/l kan deltage, hvis du/l går i 1,-7 . klasse. Tilmelding til Dorthe Bejder på tlf. 7526 0995
eller Eva Jessen på tlf, 7526 0059.
Der er præmie til vinderen og diplomer til resten.
Sidste tilmelding onsdag den 1. august 2001

-

så kom og vis et flot og godt nummer,

TORVEDAGEN

r,N

$)v
*{'s

GATUR RINGKøBING FJORD RUNDT
Hvor mange timer tager det?

Ja det er vi fire mænd, der vil prøve at undersøge. Det er Kurt Poulsen, Frank Hansen,
Kim Hansen og Hans Guldager.
Der er mulighed for at satse på, hvor mange timer og minutter det vil tage, Der vil være
præmier til de, der rammer plet eller de, der kommer tættest på.
Præmier uddeles på Torvedagen den 18. august,
at jeg i Skjern Dagblad så at nogle speidere havde gået turen på
30 timer. Så var det jeg kom tilaf sige, at det kunne jeg sagfens gøre hurtigere. Væddehan havde io gået turen
måt btev tavet og jeg var fanget af dem. Jeg fik fat i Frank
Grænsen Skagen sidsfe år, Han sagde ja med det samme og siden kom Kurt og Kim
til. Vi aftalte så at turen skulle komme Horne Speiderne til gode som en sponsoftur. Tu-

Det hele starlede med

-

-

ren er målttilca. 99 km,
Tur afgang den

1

7. august og hiemkomst den 1 8. august
Horne Spejderne/Hans Guldager
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HORNE AFTENSKOLE

og

Frttd

*{*.."-""iu"
Pileflet
v/Elsebet Øberg, Lønne
Fredag den 21. september2001 k1.18.00- 21.45på Horne Skole
Øurige

datoer:

23. september kl, 9,00 -

22. september kl, 9.00

16.00

@

16.00

Medbring rosensaks, skarp kniv og en marksten på ca. 2 kg. Der må påregnes ca. 150
kr. til materialeudgifter til ca. 2 kurve, Kurset er både for mænd og kvinder.
Af hensyn til pilen tilmelding til kurset senest 26. august 2001.
20 timer

-

Blomster

280 kr.
I

Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen
Tirsdag den 4. september kl. 19.00 -21.45
d atoer: 21 10, 30 I 1 0, 41 1 2, 51 2-2002 og 51 3-2002
Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, EngdragelT , Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.

Øv rige

18 timer

-

250 kr.

Blomster ll
Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen
Tirsdag den 11. september kl. 19.00 -21.45
Øvrige datoer: 9/10, 6/1 1, 11112, 1912-2002, og 121X2002
Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.
1B timer

-

250 kr.

Alle kan deltage i kurserne,
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du tilmelde dig i god tid.
Husk deltagerbetaling første aften,
Tilmelding til Tove Sørensen 1',1r.75241044

øVRIGE KURSER 2OAL2OO2
Dukker

- trolde m.m.:

16/1

1,17111,30/11 og 1112.1all30 timer

Patchwork: 19/9, derefter hver 14. dag. I alt 30 timer,

10
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Madlavning: 25/9, derefter hver 14. dag. I alt 30 timer.
Madlavning for landboungdom: Oktober?

Litteratur: September?

Knipling: Januar 2002?
Blomster lll: Festdekorationer, 1614-2002 i 3 timer.
Callanetics: 1819,12 gange inden jul og 12 gange efter jul

NY CALLANETICS
Drømmer du om fastere bagdel, stærkere ryg, flottere holdning, fladere mave, pænere
overarme, strammere bækkenbund og måske færre gener i forbindelse med bækkenløsning? Så er callanetics noget for dig.
Callanetics er en motionsform, hvor alle kan være med. Vi arbejder koncentreret med de
enkelte muskelgrupper med langsomme, præcise øvelser. Alt foregår i et tempo, der er
skånsomt mod kroppen, så lad ikke dårlig ryg, svage knæ eller bækkenløsning holde dig

tilbage. Der er ingen (eller kun lidt, hvis dette måtte ønskes..) konditionstræning, så en
undskyldning om dårlig kondition kan heller ikke bruges til at holde dig væk,..! Vi bliver
allerhøjest en lille smule forpustet.
Hvis du kender til callanetics enten fra et andet hold eller fra diverse bøger, skal du ikke
forvente at min måde at gøre det på, er magen til de andres, Derfor navnet "Ny Callanetics"" Så har du prøvet det før og fandt, det ikke lige var noget for dig, så prøv alligevel ,.,
Måske er det slet ikke det samme i år.
Hilsen lnger Marie
Det er lykkedes at finde en lærer til callanetics: lnger Marie Nielsen, Ølgod'
Hun har ledet både gymnastik og callanetics i flere år. Hun søger ind på fysioterapeut
skolen her i sommer og håber på optagelse. Hun underviser callanetics i Tinghøj og det
er lykkedes at få hende til at komme til Horne,
Tidspunktet bliver tirsdag frakl. 17J5- 18.45. Start den '18. september på Horne Skole.
Jeg vil gerne have tilmeldinger eller høre om der er opbakning for at starte

op.
Sørensen
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FOREDRAGS RÆKKE I AFTENS KOLEN
8. oktober 2001

Foredrag om Horne Sogn v/ Rikke Ruhe, København
Foredraget er i samarbejde med Horne Sognearkiv.
22. oktober 2001

Mit liv med speedway på godt og ondt v/Erik Gundersen, Tjæreborg
Fremvisning af speedwaycykler af Kristian Lund. Aftenen er sammen med Oskars Autoværksted.
29. oktober 2001
Sang og fortælleraften v/Bjarne Haahr, Nim
En aften med højskolesangbogen
4. februar 2002

Angst, psykisk nedslidning

pest v/Asger Baunbak Jensen, Farum
Asger Baunbak Jensen fortæller ud fra sin roman "Den tynde væg (2000)", som handler
om den 38-årige landmand Jens, der kommer i klemme.

- fremtidens

Alle foredragene er på Horne Skole,
Nærmere information i næste nr. af Horneposten.

Tove Sørensen

FAMILIE OG FRITID
Bestyrelsen har nu konstitueret sig og ser således ud:

Formand

Mona Clausen

flf. 7526 0400

Næstformand Dagmar Kristiansen

tlf, 7526 0385

Kasserer

flf. 7526 0809

Sekretær
Annoncer
Aftenskoleleder

Suppleanter

Revisorer
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Maria Hansen

Jette Nørgård
Grete

Karlsen

Ditlevsen
Tove Sørensen

tlf. 7526 0929
tlf. 7526 0299
tlf .75241044

Tove Ellegård
Louise Bertelsen
Dorthe N. Beider
Lene Jensen Hansen
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VOLLEYBALL
Horne Posten forespurgte vi om der var interesse for volleyball i Horne lF.
Nogle har tilkendegivet interesse, men p.t, mangler vi fortsat interesse, så der er baggrund for at starte op, Skulle der stadig være interesse, viljeg gerne om I vil melde tilbage snarest muligt, så vi kan komme videre,
I kan kontakte mig på llf , 7 526 047 2 eller e-mail harqk@pqst1 1.tele.-dk
Horne lF/Dora Harck
I sidste nr. af

TAK FOR PUDSNING AF POKALER I HORNE IF
Traditionen tro pudser vi vore mange flne pokaler i Horne lF hvert andet år,
2001 er ingen undtagelse og den 15. maj var der indkaldt til "pudsning af pokale/'. I løbet

af 2% lime blev alle vore pokaler pudset, hylder vasket af og tid til en velfortjent kaffepause.
Det kan virke uoverskueligt, når man skal i gang, men det hjælper, når man får assistance af nogen af idrætsforeningens medlemmer, der har prøvet at pudse sølvtøj før.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til vore pudsere i2001: lngeborg Haahr, Anne
Marie Jochumsen, Asta Hansen, llse Lauridsen, Kirsten Harck, Else Marie Madsen,
Jørgen Sørensen, Kjeld Petersen og Rainer Hansen,
I gjorde det så flot

-

så jeg næsten kan love, at I også får invitation til pudsning af pokaler

igen om 2 år"

Horne lF/Dora Harck

TOUR DE PEDAL

2OO1

1000 tak for store og små

gaver,

Påsensyntilnæsteår

TOUf

@,".ffit

C?i[td:=

Tak til:

Dagli'Brugsen, Sydbank, Andelskassen, Strangko, Sv. Aage Østerberg, Doris
Kristensen, Tonnesen A/S, Elgården, Gymnastikforeningen og ldrætsforeningen.
Tour de pedal udvalgeUGudrun, Kirsten,

og Else Marie

EItrtrtrNGIEIO

P. Strange-Hansen A/S

Stadionvel 16, Horne, 6800 Varde, lll.75 26 02 11,Iax.75 26 03 96
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juni
hvem er det?

Fest med Bjørn og Okay d. 16

SOMMER og SCHWARTZ

-

En eksklusiv lille duo der har været på banen i 10 år og turnerer landet rundt for at sætte
liv i store såvel som små selskaber, De gør det med dansk underholdning i vestjysk

verdensklasse.., ..,
Duoen serverer en underholdningscocktail med sange, monologer og dialoger på et højt
komisk plan..,.
De er Vestjyllands svar på alle de andre .,..,1!!!
Disse to herrer underholder ved festen i hallen den 16. juni og her er din chance for at
opleve dem 'live", så tøv derfor ikke med at få købt billetter til denne aften.
På gensyn HIF & HIP

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Følgende bevillinger er imødekommet for 2001:
Menighedsrådet 50.000 kr,, Dagli'Brugsen 10,000 kr,, Regnbuen 7,000 kr,, Horne Jagt

forening 1.500 kr,, Dagplejerne 15,000 kr, og Horne Sogneforening 15,000 kr.
Horne Sogneforening

14
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SF)(OFR.TSITGI.E

I
TYO)FRI\fE
4.

juni - 10. juni
2001

SlF€'If

SIPOFRTENT I IIOFRII'E

Mandag den 4. juni
K|.09,30 Morgenkaffe med rundstykker m,m,
Kl. 09.30 Boderne åbner
Kl. 10,30 Gadefodbold begynder - startgebyr/entre 10 kr,
Kl. 12.00 Skattejagt begynder (se omtale)
Ca. kl, 13.30 Skattejagten afsluttes og præmierne uddeles
Kl, 18,00 Boderne lukker

Gadefodbolden er i år sponseret af Vestiysk Andel
Der vil være opstil let hoppebor
Grillen er tændt

VestjyshAnclel
6lold.&dd

ffi

Skattejagt den 4. juni kl. 12.00
Kom og vind store præmier,
På et hemmeligt kort er 5 skatte blevet indtegnet. Man køber et flag, hvorpå man skriver
navn og adrssse og derefter stikkes flaget ijorden på et afgrænset område.
Det flag som er placeret nærmest skatten har vundet. Hvis flere flag ligger lige tæt på
deles præmien.
Den som har indtegnet skattene, må ikke deltage i skattejagten.
Der kan købes flag i boderne ved fiskedam mandag den 4, juni fra kl, 12.00 - 13.30
Pris pr, flag: 10 kr,

,,,,Q,

),
't6

Støt SPORTEN i Horne

Tirsdag den 5. juni
Kl. 13,00 Pigefrokost i teltet (se omtale)
Kl, 19.30 Billard: Skomagerturnering (se omtale)

Pigefrokost i teltet den

5.

juni kl. 13.00 (grundlovsdag)

Efter sidste års store succes kan vi kun forsøge igen. Sæt kryds i kalenderen denne dag
hvis du vil til rigtig "Grundlovsfesf. Tag en sjov hat på (gerne pyntet med lidt blåt og
hvidt) som sammen med det gode humør og billetten er adgangstegn.

Billetten som inkluderer entre+ frokostmenu købes i Hornehallens Cafeteria tlf. 7526
0352 senest den 1, juni.
Billetpris: 125kr.

Skomagerturnering den

5.

juni kl. 19.30

Et af de traditionelle indslag i sportsugen er skomagertuneringen.
Alle kan være med, da det ikke er en selvfølgelighed at den bedste vinder, Der er
præmier til de 4 første og derudover en vandrepokal til vinderen skænket af Horne-

Vittarp Maskinforretning.
Mød op og se om du kan slå sidste års vinder Preben Gandrup.
1,

præmie købmandskurv
præmie 2 flasker vin

3,

2. præmie 3 flasker vin
4. præmie 1 flaske vin

Startgebyr: 20 kr,
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Onsdag den 6. juni
Kl. 18,30 Boderne åbner
Kl. '19,00 Havetraktortræk+ opvarmning (se omtale)
Kl. 19.30 Fodbold oldboys: Horne - Henne
Kl, 22.30 Boderne lukker

Grillenertændt

ffi

Havetraktortræk + opvarmning den

6.

juni kl. 't9.00

Aftenen begynder med en let gang opvarmning .For at få traktorerne helt varmet op til
traktortrækket, har vi en lille konkurrence, hvor alle kan deltage i havetraktorringridning,
Mød op og deltag i konkurrencen - du kan låne en traktor på stedet.
Efter at traktorerne er opvarmet er vi klar til selve traktortrækket. Der vil blive trukket en
slæde, hvor vægten vil belaste traktoren mere og mere, jo længere man kører, Den som
kører længst har vundet,
Det er bare med at få sig selv og traktoren trimmet og klargjort.
Tilmelding til Jesper Harmsen tlf. 7526 0709 eller Henning Højrup tlf. 7526 0281
Der er præmier til de bedste i begge kategorier.

Entre: Voksne 10 kr,

Børn

5 kr,

Torsdag den 7. juni
Kl. 19.00 Boderne åbner
Kl. 19.00 Fodbold veteraner: Horne

-

Glejbjerg

Håndbold Oldgirls

kl. 18,30 Kvik Esbjerg - Varde
kl, 19.05 HTH - Skovlund/Ansager
kl, 19.40 Varde - HTH
kl, 20.15 Skovlund/Ansager - Kvik Esbjerg
kl. 19.30 Banko i Hornehallen
kl. 22.00 Boderne lukker
't8

o
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Fredag den 8. juni
Kl. 17.30 Fodbold Lilleput drenge A: Tistrup/Horne - Sædding/Guldager
Kl. 18,30 Boderne åbner
Kl, 19.00 Fodbold serie 4: Horne - Spangsbjerg
Kl, 19.30 Tour de Horne (se omtale)

Grillen er tændt

Tourde Horne den 8.juni k1.19.30
Cykelruten er den kendte rundstrækning i Horne, Løbet udgår fra p-pladsen og følger
derefter ruten Stadionvej, Kirkebakken, Krosvinget, Hornelund, og Stadionvej,
Der vil blive cyklet præcis 1 time.
Trafikken på ruten vil blive dirigeret af Politihjemmeværnet, men færdselsreglerne skal
stadig overholdes.
Er målstregen passeret inden løbet er skudt af, gøres omgangen færdig.
Der vil blive trukket lod om 5 præmier mellem alle, som har sponseret 100 kr. eller
derover pr. kontrakt.
Præmierne er:
1 .præmie Weekendophold for 2 på Hotel Skanderborghus
2 ,præmie 1 gavekort på 1000 kr. fra Tonnesen (Elgården)

præmie
præmie
5. præmie

træningsdragt

3,

1

4,

1 købmandskurv
1

Adidas T-shirt

Cykelrytterne er:
Kim Hansen
Keld Søndergaard
Heidi Hansen

Henrik Jessen
Hans Kristian Guldager (Hanse)

Det vil være muligt at tegne sponsorat umiddelbart op til løbet

fast beløb

-

-

eller under løbet med et

og stadig deltage i lodtrækningen,

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben
Støt SPORTEN i Horne
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Lørdag den 9. juni
Håndbold Småpiger
Kl. 13.00 SGI- Kvik Esbjerg 1
Kl. 13.35 HTH - Kvik Esbjerg 2
Kl, 14.'10 HTH - Kvik Esbjerg 1
K|,14,45 SGI - Kvik Esbjerg 2
Kl. 14.00 Krocketfor alle (se omtale)
Kl. 20,00 Boderne åbner

Kl. 19.30 Børnegøglevogn i hallen (se omtale)
Ca. kl, 21,30 Børnedisko i hallen
Ca, kl, 21,00 Rafleturnering i teltet ( se omtale)
kl.? Boderne lukker

Krocket for alle den 9. juni kl. 14.00
Den nyeste aktivitet under H.l.F. er krocket. En håndfuld entusiastiske krocketspillere
har startet spillet op i Horne og på nuværende tidspunkt er de omkring 20 aktive, men
der er plads tilflere,
Hvis det skulle have din interesse, så mød op på stadion denne eftermiddag og bliv
introduceret i spillet. Udstyret forefindes, så du skal kun medbringe dig selv.

Rafleturnering den

9.

juni kl. ca. 21.00 i teltet

Tidspunktet er ændret i forhold til tidligere år, men ellers er indholdet det samme,
Vi skal have kåret årets raflekonge/dronning og der vil blive hård kamp om at fravriste
sidste års vinder Jes Jensen titlen,
1.

præmie 1/1 flaske whisky + pokal

3, præmie 2 flasker vin

2, præmie 3 flasker vin
4. præmie 1 flaske vin

Startgebyr: 30 kr,
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Børnegøglervogn 2001
Sommeren er over os, og det er atter blevet tid til årets børnegøglervogn.
Hvis du vil opleve en masse glade børn, som kan optræde med sang, dans og sketches,
så er det

pr4f*

lørdag den 9. juni kl. 19.00 i hallen

A.
Der vil efterfølgende være børnediskotek i hallen,

4

rry,E_

W,ry

På festligt gensyn.

Børnegøglerne og Conni, Kathrine, Birgitte og Søren

Søndag den 10. juni
Kl, 13.30 Boderne åbner
Kl, 13.30 Børnedyrskue (se omtale) I år ingen tilmelding
Kl, 15.00-17.00 Børnekræmmermarked (se omtale)
Kl. 17.00 Boderne lukker
Kl. 19.00 Fodbold Junior Herrer: Tistrup/Horne - Brande

Børnedyreskue den 10.juni

k1.13.30

b

Søndag eftermiddag er der børnedyreskue. Dyrene bliver præsenteret ved Horne/Tistrup
dyrlægerne og Jette og Marinus Poulsen fra 4 H vil også være til stede,
Desværre må ikke alle dyr deltage pga. m&k syge i Europa. Forbudet gælder
klovbærende dyr såsom får, geder, svin og kreaturer, som det også fremgår af
opslagene og de udleverede sedler i skolen og børnehaven. På trods af restriktionerne
håber vi at mange alligevel møder op,
Der er diplom samt en sodavand og pølser til de deltagende.
I år

ingen tilmelding.

Fri entre,

Børnekræmmermarked den 10. juni kl. 15.00 -17.00
Ligger du inde med noget legetøj eller andre ting, som du ikke er interesseret i mere
eller kunne du godt bruge nogle nye ting, så mød op til børnekræmmermarked på Horne
Stadion. Her vil der være mulighed for at købe, sælge eller bytte
,

Fri entre.

Støt SPORTEN i Horne
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Lørdag den 16.juni
Kl. 18.30 Fest i hallen (se omtale)
Musik: Bjørn og Okay

Underholdning: Sommer og Schwartz

Så er der

fest

Et lille udvalg nedsat af HIF og HIP har nu konceptet klar til alle tiders fest i Horne Hallen,
der løber af stabglen lørdag den 16. juni kl, 18,30.

Der lægges ud med en 3 retters buffet plus dessert. Der er desuden kaffe ad libitum hele
aftenen til den nette sum af 0 kr.

SOMMER & SCHWARTZ vil efterfølgende underholde med såkaldt'dansk underholdning i ves$ysk verdensklasse" og der er garanti for spøjs komik på højt plan,
Denne fantastiske aften sluttes af med 4-5-6 timers dans til et af de bedste danske danseorkestre nogensinde, nemlig BJØRN & OKAY.
Snyd ikke dig selv for denne aften. Reserver plads allerede nu på tlf, 7526 0352 eller
hallens cafeteria, Billetterne koster 225 kr,

i

På festligt gensyn/HlF og HIP

Sommer & Schwartz
Sommer & Schwartz er en eksklusiv lille duo, der turnerer landet rundt for at sætte liv i
mere eller mindre'kedelige" selskaber.
Duoen serverer en underholdningscocktail med sange, monologer og dialoger med
direkte publikumskontakt, Showet er udelukkende lagt an på at give publikum en morsom og hyggelig oplevelse

-

og spænder vidt fra opera til fællessang og alt derimellem.

Bjørn & Okay
Bjørn & Okay har i over 30 år kørt landet tyndt for at optræde for et utal af mennesker,
Gennem årene er det også blevet til rigtig mange hits på Dansktoppen og andre hitlister
med melodier og sange, som næsten er blevet folkeeje. Hvem husker ikke hits som
'Den gule flyver', "En lille bitte tåre der faldt', "Snevalsen", "Hun er bare 15 åf eller "Hallo,
godmorgen",

senest har det populære band modtaget guldplader for 25.000 eksemplarer af både
"Bjørn & Okay ta'r kegler" og "Hit's på Dansktoppen".
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TILLYKKE HORNELUND
Lørdag den 19. maj var flaget hejst, og det nye Hornelund åbnede dørene 2. gang for
alle interesserede. Solen skinnede, der var blomster og nyudsprungne bøgegrene på
bordene, og folk myldrede ind. Ja, der var virkelig tilstrømning og glade ansigter.

L
i

I

Vi kunne nu få set alt efter i krogene, selv det, der skal blive til det kommende træværksted, men som lige nu er depotrum, Alle er enige om, at ønsket gennem mange år om

Hornelunds udvidelse og modernisering nu er gået i opfyldelse med et overmåde flot
resultat. Lyst og venligt, varme farver og dejlige kroge med grØnne planter er der alle
steder. Nye, gode møbler, pæne gardiner og ting på væggene men alligevel er de

-

"gamle" møbler, uret og de kendte billeder fulgt med og passer fint i det nye.
Nu er de gamle lejligheder blevet færdigrenoverede som noget af det sidste og er faktisk

blevet som nye, Et mægtigt badeværelse har hver fået og et lille fint køkken. En dejlig lys
gang udenfor med udsigt ud til den nysåede græsplæne og de nybyggede lejligheder.
Disse lejligheder har endda hver en lille terrasse, men ikke køkken,
Opholdsstuen får man rigtig lyst til at hygge sig i både med spisning, flernsyn og akvariekikkeri. Man kan endda gå op til baren - dog ikke for at få en drink, men sikkert en god
snak med personalet,
Hjemmets leder, Jeanette er glad og godt tilfreds med byggeriet.
"Vi har alle fået et særligt forhold til det, fordi vi har gået midt i byggerodet temmelig længe. Vi føler os tæt på det hele, og det fungerer godt nu. Her i Horne føler de ældre en

et ansvar over for hinanden" siger Jeanette med sit søde smil.
Conny, som er leder af køkkenet fornemmer også en tydelig forskel fra Esbjerg, hvor hun
arbejdede på et plejehjem, før hun kom her. "Her kender folk hinanden og hinandens
særlig nærkontakt og

baggrund, Det giver et helt andet nærfællesskab, end når man som fremmed kommer fra

hver sin ende af en storby. Det meste af personalet har også et godt lokalkendskab til
beboerne" fortæller hun.
0g så må vi ikke glemme beboerne. Både de, der bor på centret, og de der bor i plejeboligerne. De er meget glade og taknemmelige for nybyggeriet. "Ja, vi kan ikke ønske os
det bedre" siger lngrid Sønderskov. " For det første har vi den bedste leder, man kan
tænke sig, og så er vores personale så søde og hjælpsomme altid - og se, hvor dejligt
og pænt her er alle vegne" siger lngrid og smiler over hele ansigtet, Hun kunne desværre
ikke være med den eftermiddag pga. en fødselsdag.

Men bordene blev mere end fulde af kaffegæster den lørdag, Brugerrådet havde travlt
med at servere kaffe og dejlige hjemmebagte kager for os, Tak skal I ha'. Tillykke Hornelund.

Solveig Bruun

STøT VORE ANNONCØRER. DE STøTTER OS
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KOLEBESTYRELS EN

Arsmødet den 7. marts blev en stor succes med ca, 45 fremmødte forældre, Efter velkomsten og en sang blev skolebestyrelsens årsberetning aflagt ved formanden. Vi havde
dernæst fået sidsel stenbak Holmann til at komme og fortælle om emnet mobning.
Danmark er desværre det land i Norden, hvor flest børn bliver mobbet, Sidsel fortalte
meget sprudlende og interessant om emnet. Hun er med i en gruppe, som undersøger,
hvorfor og hvordan så mange danske børn bliver mobbet. selv har hun også oplevet,
hvor forfærdeligt det er at blive mobbet . Hun var rigtig god til at komme med eksempler
og talte i et sprog, vi alle forstod. Hun forklarede også, hvornår vi taler om mobning og
hvornår vi taler om smådrillerier. Handlingen skal bl.a, foregå bevidst, over en længere
periode og mod det samme barn for at vi kan kalde det mobberi. Jeg tror, hvis ikke man
kunne nikke genkendende til noget af det selv, så gav det masser af stof til eftertanke,
Emnet blev rigtig godt belyst og vi kan alle være med tll at Horne Skole er en "mobbefri"
skole,

- 6, april blev lige som sidste år besøgt af en del forældre, Har
man en fridag, har man mulighed for at deltage i undervisningen lige netop de timer og
dage, man har mest lyst til.
"Åbent Hus'-ugen den 2.

Efter at vi de sidste år har haft en skrabet timefordelingsplan, ser det ud til at lysne lidt i
det kommende skoleår, Timefordelingsnøglen er blevet ændret, hvilket har fået positiv
betydning for os. Bl,a. bliver der til næste år 2-3 timer med tolærerordning i klasserne
med de mange elever.

Skolen har længe ønsket et nyt dansksystem. Systemet som bliver brugt nu, er rigtig
godt, men kan være svært i de yngste klasser. Mange nye bøger er blevet læst igennem,
og endelig er det "rigtige'fundet. Systemet hedder "Tid til Dansk', som de første klasser
bliver mødt med efter ferien.

Den kommende børnehaveklasse har været på besøg både i børnehaveklassen og

i

SFO, som led i skolestartprojektet, De som skal gå i SFO starter der den 1. juni 2001,
De tre dage inden Kristihimmelfartsferien har for hele skolen omhandlet emnet "fremmede kulturer blandt os', Klasserne har været delt på tværs i mindre hold og arbejdet med
Holland, Somalia, Tyrkiet og Arabien. Der er bl.a. blevet lavet mad fra disse lande og en
flygtning har været på besøg på skolen, for at fortælle om sine oplevelser.
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Pinseferien bliver for elever og lærere lidt længere i år, da grundlovsdag den 5. juni bliver
en fridag. Det blev resultatet, da den nødvendige tid skulle findes til, at klasselærerne
fortsat kunne deltage i klasseudflugten,
Tirsdag den 19. juni står der idrætsdag på skemaet.

lår er Horne stadion rammen om
den traditionelle dyst mod Mejls Friskole. Forældre er meget velkomne til at kigge på
denne dag.
Skolen ringer til sommerferie fredag den 22. juni.

Skoleåret 2001l2}l2starter onsdag den 8. augustmed22nye børnehaveklassebørn.
Kontraktstyring af skolen bliver også en realitet fra denne dato.
GOD SOMMERFERIE,

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

,,ffi*.i

LAN AF SKOLENS LOKALER

WI

Lærerne i indskolingen har planer om at lave forskellige værksteder i indskolingslokalet.
Det betyder, at der kun bliver plads til ca, 25 personer til mødevirksomhed i lokalet.

Man er selvfølgelig meget velkommen til at låne andre lokaler på skolen, hvis der er brug
for det.

Skolefritidsordningen bruger gymnastiksalen efter skoletid, men salen kan benyttes fra
kt, 15.30

Horne Skole/Henning Dahlgaard

ULVEUNGER GIK 30 KM
Lørdag den 28. april
Vi startede gåturen fra Hallens p-plads. Vi gik omkring Stundsig

- Stauskær - Søndersig
Hallum,
I
Hallum
var
der
en
venlig
dame,
som
bød
os
i
tørvejr,
hvor Jonna kom med is
og snolder,
Vi gik videre til Malle, hvor vi skulle overnatte. Viola kom med svensk pølseret, det blev
spist rub og stub. Vi skulle lave bål foran vores bivuaker, hvor vi skulle sove, Vi faldt i
søvn til regnvejrsmusik og vågnede til regnvejrsmusik. Efter en solid morgenmad gik
turen atter ud på Horne sogns spændende veje over Asp - Bjerremose og hjem til Horne, hvor Britta, Jonna og Anne stod med pølser, brød og saftevand. Da vi havde spist
det, fik vi vores velfortjente 30 km's emblem, som vi er glade for.

Vi siger tak for turen, det var hårdt, men sjovt. Også tak til Poul Erik, Katrine, Rasmus,
Pernille og Lisbet.
Hilsen Frank og Rene
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DET VIGTIGSTE ER AT VÆRE MED MEN

in rnutr srovenr

AT vrNDE!!!

'

DET

tr ÆW

Da.vi kom hjem mandag den 16. april fra Holland, var vi meget trætte, men også glade,
for vi havde fået vores "internationale gennembrud", Vi vandt som bekendt turneringen
"Jupiter Cup'og jer der kender os ved, atvi har haft en kanon sjov tur.
På stadion i Horne fik vi en flot modtagelse af forældrene, håndboldudvalget og borgmesteren, der stod med flag, champagne og sang, Derefter gik vi ind i cafeteriet, hvor vi fik
rundstykker og varm kakao (dejlig dansk mad).

Vi er bare så glade for det hele. lkke kun sejren i Holland, også for modtagelsen, da vi
kom hjem, og ikke mindst for den opbakning, vi har fået gennem hele sæsonen, ikke kun
på hjemmebane, men også på udebane. Den har bare været helt i top, man skulle tro,
det var liga-håndbold.

dag den 5. maj har vi så gjort det igen, Vi har lige kvalificeret os til eliten til næste år, Vi
vandt over Hjallerup 19-9 og tabte til Rougsø 17-12.Vi håber derfor på lige så stor opbakning næste år,
I

Der skal lyde en kæmpetak til holdlederne Birgit og Lene, som har været en stor hjælp
gennem hele sæsonen. De er altid klar med en bemærkning, så man får et smil på læben. Til slut vil vi lige takke 'manden bag succesen", Aksel, som har været kanon hele
sæsonen. Selvfølgelig også Ulla, som er vores allesammens "hyggetante" - der står jo

også altid en kvinde bag manden.
Tusind tak for sæsonen og på gensyn i næste

sæson'
HTH Damejunior Erite

LOKALOPGøR VENTER

trÆw

Der bliver mange ægte lokalopgør for HTH Dame Junior Elite, når holdet tager hul på
den nye sæson til efteråret. Jydsk Håndbold Forbund har placeret holdet i følgende
pulje: Varde, Horne/Tishup, Helle Håndbold, Sædding/Guldager, Team Esbjerg, Ribe,
Fredericia, Hørup/Ulkebøl og Løgum.
Hornes fodboldhold i serie 4 og serie 5 har fået nye træningsdragter sponseret
Horne Andelskasse.
Holdene er her fotograferet sammen med direktør Otto Heiselberg.
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RYSTE

- SAMMEN

-TUR TIL ASSENBÆK.

Ø@w

Miniputafdelingen i Horne/Tistrup var vanen tro samlet til en "ryste-sammen-tud' , som
igen i år foregik til de dejlige omgivelser ved Assenbækmølle Spejdercenter,

20 (l) piger mødtes sammen med madmødre (M/K)
uden for centret fredag eftermiddag, Første programpunkt, var
besøg af Miniputafdelingens sponsor, Sydbank, hvis repræsentant Kurt Jørgensen
overrakte spillerne en flot fodboldtaske, således alle kan have støvler, strømper og
shorts med til kampene. Endnu engang tak til Sydbank for det,
I alt ca, 35 drenge og ikke mindre en

- sovedyr og trænere

Herefter blev vi indkvarteret, og tiden frem til kl, 17,30 blev nu brugt på at udforske det
dejlige naturområde ved Assenbæk, Vi fik blandt andet studeret et dambrug, diverse
træer og en enkelt studerede søens bund på temmelig tæt hold. Efter skift til tørt tøj var
alle dog klar igen,

Middagen bestod af den traditionelle kødsovs og spaghetti med is og isvafler. Der blev
ikke helt spist op, men nogle af de sultne ungersvende formåede dog at sætte pigerne til
vægs: Rekorden blev 4 portioner spaghetti og 3 portioner is. Herefter var der arrangeret
et "ryste-sammen-postløb'i terrænet. Selv om det blev lidt mørkt inden alle var i mål, var
de mange forskellige opgaver blevet løst, og afslutningsvis skulle vi samles i pejsestuen,
hvor der skulle laves fælles underholdning.

Her var alt hvad hjertet kunne begære: sang, skuespil og vitser i meget forskellige
kategorier, Nogle af historierne kan dårligt skrives på papir, men sjovt var det,
Herefter havde nogle forældre bagt kager, og vi sluttede aftenen af med sodavand og
slik, Herefter var der mulighed for at blive vasket - der var en del som syntes at man
ikke behøvede at anvende den mulighed - og omkring kl, 23, 00 var alle i soveposerne,
Frisk luft virker som bekendt beroligende, og drengene satte ny rekord i år. Sidste mand
faldt i søvn allerede 23.40 -'10 minutter tidligere end sidste år,
Lørdag startede med en frisk løbetur sammen med trænere og holdledere, hvorefter der

var velfor$ent morgenmad. Ledere og forældre bemærkede at støjniveauet var faldet
dramatisk fra fredagens aftensmad, Herefter skulle drengene bryde op der skulle
spilles træningskampe forskellige steder i lokalområdet, Pigerne blev i Assenbæk, og

-

havde socialt samvær indtil hjemrejsetidspunktet.

Resultaterne af træningskampene gik lidt op og ned, men weekendens resultat var
absolut vellykket, Tak til alle spillere, trænere, holdledere, forældrerepræsentanter,
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Sydbank, mad"mødre", hjemmebagere, sovedyr og til sidst dem som blot havde hjulpet
på den ene eller den anden måde, Vi glæder os allerede til næste år, !
Trænerne

Miniputterne fra Horneffistrup fik sportstaske fra Sydbank
Da miniputterne var på'ryste-sammen-tu/'iAssenbæk Spejdercenter, var Kurt Jørgensen fra Sydbank på besøg, Med sig havde han sportstasker til samtlige spillere. Horneffistrup har haft en aftale med Sydbank i efterhånden en del år om sponsering af
sportstasker til alle spillere, og da der er ca. 50 miniputspillere i alt i denne sæson, måtte

der mange tasker til. "Ryste-sammen-turen" er også en tradition for miniputterne, og
turen i år gik meget fint.
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Jegr grlæder
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(zI at se Jez

-

VenZtgr.6iIse.ø

K*sceo Eazsea

Ø 1526-00/9

TS Tømrer &
Byggemontage
V/ TOM SCHRØTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19

BtL 40 17 4280
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,'GAMMELT GENSYN

"

Alle, der kan huske tilbage til "76', vil også kunne huske specielt 6n oplevelse,
nemlig da "det fantastiske fodboldhold", nåede til ottendedelsflnalen (imellem de
16 bedste hold i Danmark) og hvor det meste af Horne tog turen med til Odense
for at se kampen mod B 1909.

Det er som alle nok kan regne ud 25 år siden, og derfor vil de fleste af disse
gamle drenge møde op på Horne stadion d. 16 juni.
Alle trofaste tilskuere kan her få et kærkomment gensyn med dette hold.
Plan for den 16 juni 2001 på Horne Stadion.
Kt.

14.00
15,00

Kt.

16.00

Kt,

76-holdet - Veteranholdet
Veteranholdet - Vi0l FC
76-holdet - Viril FC

Viul FC er et tysk hold, som en gammel Horne dreng, Thorvald Pedersen, har
taget med til det vestjyske.

på Horne Stadion.

Vel mødt til en hyggelig

Skamemæssig rådsivning

.

Ilogføring og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Rer. revisor H.D, . Rorbølvej 9. Horne,6800 Varde . Telefon 75 26

Tistrup

gPfm

C. B. Lange
Opti ker & kontaktlinseoptiier
Storegade 23, 6862 Tistrup

OZ 47

TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus lfansen
Ttf . 7 5299093t75299098
Bilttf . 202249 4 0 I 206249 40

'
.
.
.

Naturgas
Solvarme

Ventilation

Kloak

.
.
'
.

Blikkenslagemrbejde
Vand
Varme

Smitet

Tt.75291287
- indhent uforbindende tilbud

30

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Advokat Per Bovi6n Christensen
Tlf. 75 28 98 99
Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 04 I0

Jernbaneall€ 11, 6830 Nr. Nebel.

Privat:

- Fredag kI. 9.00 - 16.00
Kontortid Hornc Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid prival: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
Konto(id Nr.Nebel: Mandag

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

r'-K'

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

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

Tlf.75 26 43 92. Bil 21 77 06 92

DqslL

o

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

RNE,

6800

VARDE

8.00-18.00
8.00-17.30
8.00-12.00

TLF. 75260L44
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TREFFCO A/S

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

SnnmuK
Huad kan ui gøre for dig!
Storegade

7

I
I
I

/
/

I

/
,
,
/
/
,
)

I
I
/
I

25

.

6862

Tistrup

. f|t.75299026

Når du ttæner ellet er i konkurrence,
forbruget din krop energi, og din tem-

7

/
/
,

peratur stiger. Temperatur-reguleringen
klarer kroppen ved at svede, når du blot

drikke rigeligt med væske.
af enetgi må du kompensere
ved åt,tilf6re ny energi i en form, som
sprger for at

kroppen kan optage.
Matas Energidrik indeholder de vigtigste

typer kulhydtater, din krop skal bruge
under fysisk arbejde. Drikken er lavet i

pulverform, så du selv kan blande så
meget vand i, som passer til dig.
Med væske- og energibalancen i orden
kan du yde dit bedste. Og da Matas
Energidrik lås med både citrus- og

\

l'€iq
$iÆ

tropicalsmag, er det faktisk en nydelse
God kamp!

}IATAS SPORTS CARE
Sund fornuft ul sport

6800 Vardc .'n|.752200 25

oz

I
I
,
I
I
I
I
I
,
I
,

trden tabet
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KIRKETIDER
Søndag

03,06.2001

kt. 09,00

Mandag

04,06.2001

kt. 10.30

Søndag

10,06.2001

kt.09.00

Søndag

17.06,2001

lngen

Søndag

24.06.2001

kt. 09.00

Søndag

01,07,2001

kt. 10.30

Søndag

08 07.2001

lngen

Søndag

15.07.2001

kt. 10.30

Søndag
Søndag

22,07.2001
29.07.2001

kt.09.00

Søndag

05.08.2001

lngen

Søndag

12.08.2001

kt. 10.30

Pinsedag
2. pinsedag

lngen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

flf.7526-4055

Horne Kirke

flf 7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

ilf" 7526-0031

ilf ,7526-0042

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ I6, SÆDDING, ESBJERG TLF.75154525

Horne Cykelforretning
Homelund:
Fabrlksvei 25, Horno
6800 Varde

Ttf. (05) 26 001'l

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

Åbningstider: kl. ?.30

VestjysltAndel

-

12.00

eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
Tlt. 75 26 01 02
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AKTIVITETSKALENDER
juni

uge 23

Sportsuge
Horne Menighedsråd, Ældreudfl ugt

12.06.2001
16.06.2001

Bjørn & Okay spiller i Horne Hallen
ldrætsdag på skolen

19.06.2001

juli

19,06.2001

Horne Pensionistforening, Heldagsudflugt

23,06.2001

Sct. Hans fest

uge27

DGI Fodboldskole i Horne
17.07,2001 Horne Havekreds. Social aften
26.07.200129.07.2001 Vildbjerg Cup
31,07.2001
Horne Pensionistforening. Halvdagsudflugt
18.08.2001
Torvedagen

aug.

okt.

05,10.2001

Horne Havekreds. Aftenudfl ugt
4H Børnedyrskue
Horne Havekreds. Plantebyttedag
Høstfest
Årsmøde 4H

n0v,

03,11.2001

Revy

24j1.2001

28.08.2001
08.09.2001

sept.

22.09.2001
29,09,2001

dec,

14.12.2001

Horne Havekreds, Juledemonstration
Juletræsfest

16.12.2001

Juleoptog

jan.

19,01.2002

Højskoledag

febr.

01.02,2002
42.02.2002-

Generalforsamling 4H

03.02.2002

Horne Mesterskaber i Badminton

3h?Il{tir{i
Udgave

Stof senest

Bladet udkommer

Nr.245

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

16,,-17. august

Nr. 246

Nr.247

BRUTSCÅåBD

.

7OBVEGADE, 3

æ7O øLGOD.ILF:75 24

irO

æ

20.-21. september
29.-30. november

BRUUN
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Tistrup - Bountdn
SMEDE og MASKINFORRETNING
v/ aut. ws-inst.

SVEND HERMANSEN

rrf

75 26 0t 55
75 29 93 33
Bit, 40 28 33 93

Ølgodvej 48
1

lf,

Bounum
6870 Øtgod

RENAT'LT
AUTORISERET

KLOAKv/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne

Ttf. 75260163

effi

- bitflf. 2122680u20330r63 tl

;"åBilH?'

IIOEI,I\TE
JOHN EORG HANSEN
HORNE - 6800 vaf,DE - TLF:75 26

Vognmand

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

ffl

93

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udføres.

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

CAFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op

til

ca. 100 pers.

:ffiffi

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei

33. Horne.

6800 Vorde

Mekaniker

Anders l( Jensen

Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

sa/Dan
ed på fai''

;' :lti tÅ s k,' s t

Er

:n?

b e #i II e,' i. :'0,,'. d ø $ e, fø'i.!

du i tvivl om,dtr skal tage US-dollais,e]1ei' kronei måd.til,Ø5teurropai

orrn du

kan bruge Visa/Dankortet på strandene i Tyrkiet - så kom ind og spørg.

&Å åililå*,*,,
Krosvin$€t,4,, F{o'ihe,

6800 Varde
Telefon 7526 00 10
r,vww.sda.dk/horne
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