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Søren S. Sørensen, Per Langvad, Karl Brynningsen, Gunnar Ditlevsen
Otto Heiselberg, Svend Aage Sørensen, Magnus Jørgensen

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

-

Mads og Thue landsmestre i U 17 badminton
Gymnastikopvisning
Horne Aftenskole

-

Familie og Fritid holder afslutning

Ny halinspektør ansat
Krocketspillerne starter
Træningsplan for ungdomsfodbold
Nye formænd i pensionistforeningen og sogneforeningen

Fælles salmesangs aften
Fodboldskole i Horne
Salg af billetter til Bjørn og Okay starter snart

a
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a

El-installalioner
Hvidevareservice

a

EDB- og dala-installationer

a

ndustri-installalioner
Tele/alarmanlæg
Afd. afOlesen & Jensen

a
o

Autoriseret El-instollotør, Horne

.

T|it,

I

7526-0166

Ring til

Rål;fåi3å

.

.

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

Ringkøbin gtej 232, Sækbæk

11f.7526-0430

Strømgårds
Et - Service
Vi tilbydcr alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidcvarer m.nr.
Døgnvagt påt tlf. 7526-0070
Mobiltlf. 201.6 6670

[iner Strømgård Hvid

Vr. Iljerremosevej 27, Horne

Hornelund 49 b
Bitflf. 2368 8950

-

Tfi.7526 0467

75260520

-

2368 8955

Horne

@'

Stadionvej 3, Horne

. AoLIqAyQQEBI
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Tømrernt:
Ing.:

Knud Lund Hansen, 752602 14
Morlen Henneberg, 752603 I 6

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
BerteT SØrensen - TIf. T5 24 72
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GYMNASTIKOPVISNING I HORNE HALLEN
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Lørdag den 24. marts 2001 kl. 19.00
(Gymnasterne skalvære omklædte kl, 18,45)

4-5 årige

Jette Poulsen, Christian S. Hansen,
Trine Gram, Louise Haaning og
Sandie Eis

Forældre/Barn

Dorthe Bejder og Ninna Gejl Pedersen

De små orkaner

Eva Jessen, Rene Knudsen, Søren &
Jacob Pontoppidan og Brian Bendiksen

Lopperne

drenge 6-9 år
De sprælske piger
6

-

Lene Jensen, Maria Oettinger, Julie
Langvad og Signe Dam Sørensen

9 årige

Horne Hurricanes
kl. drenge

Rainer Holm, Thue Ladefoged,

$5

Frank Larsen og Ralf Hansen

Fnisetøser
3-5 kl.

Ulla Lindvig, Jeanett Hansen og
Maja Lund

Motionsdamer

rda

Hansen

*"gi
V
,Ft^i/.re-\
Niels Christian Nielsen '-'L'
1\il {o

Spændstige mænd
Tirsdagsholdet
Teenager piger og
Område 4's
hold

Entre:

spring

juniortrænings-

Voksne kr,

Møller

+r .ir

30,-

Marie Kristiansen, Lilian Ladefoged,
Søren Overgard og Jacob Oettinger
Rikke Jensen, Majbritt Andersen,
Morten Hvelplund og Morten Danielsen
Børn: kr. 15,-

Ved indgangen kan købes billetter til kaffen, som serveres efter opvisningen,
For børnene vil der som sædvanlig foregå noget i hallen efter opvisningen,
PA GENSYN
Horne
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NY HALINSPEKTøR I HORNE IDRÆTSPARK
I sidste nummer af Horne Posten skrev jeg om ansættelsessamtalerne, og vi har nu i
bestyrelsen i fuld enighed valgt Thorkil Lindvig som hal- og stadioninspektør. Thorkil
tiltræder søndag den 1. april,
Cafeteriet bliver ikke forpagtet ud, idet H.l.P, selv står for driften med Else Marie Madsen
som daglig leder.

Vi har valgt denne for os at se spændende kombination, fordi vi håber, at ldrætsparken
kan få en ekstra indtægt på denne måde. Vi håber, at sognets beboere og ldrætsparkens brugere vil bakke op om initiativet,
På bestyrelsens vegne/Keld Jochumsen

GODDAG/FARVEL
Søndag den 1. april kl. 10.00

-

12.00 afholder Horne ldr

ria goddag- og farvelreception for henholdsvis Thorkil Lindvig og Else Marie Madsenfl-one og Niels Hviid.
Kom og hils på og få en kop kaffe og et rundstykke,
På bestyrelsens vegnelKeld Jochumsen

GENERALFORSAMLING I HORNE IDRÆTSPARK
Der afholdes ordinær generalforsamling i Horne ldrætspark

mandag den 26. marts 2001 kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden:

1,

Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og budget
4. Valg af bestyrelse og suppleant
5. Valg af 2 revisorer
6, lndkomne forslag
7. Eventuelt
Horne ldrætspark/Keld Jochumsen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

HORNE KIRKE
afholdes tirsdag den 20. marts 2001 kl. 19'30
Mødested: Engkanten

Dagsorden:

1

1. Menighedsrådets virke i 2000
2. OPIæg til budget lor 2002
3. Årsregnskab for kirken
4, Årsregnskab for Præstegården

5. Stenskulptur ved parkeringspladsen

6, Eventuelt
På menighedsrådets vegne/Svend Bruun

FÆLLES SALM ESANGSAFTEN
Horne og Thorstrup - Hodde og Tistrup
Menighedsrådene indbyder alle interesserede til den {erde af i alt fire fælles salmesangsaftner om Salmebogskommissionens forslag til ny salmebog, Det sidste arrangement finder sted

onsdag den 4. april kl' 19.30 på Horne Skole
Vi vil synge nye salmer, og salmer der indstilles til at "kasseres", præsenteret ved lokale
kræfter,
Der serveres kaffe til medbraot brød'
Horne Meninghedsråd

SALG AF GøDNING I HORNE BY

4r/

lgen i år sælger Spejderne gødning m'm' i Horne by. Vi kører rundt i byen

lørdag den 31. marts fra kl. ca. 13.30
Er du interesseret i gødning, men bor udenfor Horne by, kan du kontakte Ove Bertelsen,

ilf, 7526 0082.
Med venlig hilsen sPejderne

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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HORNE KROCKET

mw

lndbydelse til møde tirsdag den 20, marts 2001 kl. 19.30 i Horne-hallens mødelokale,
Planlægning af sommerens krocketspil. Mød op - så vi ser, hvor mange vi bliver.
Krocketudvalget

SENIOR

øw

se lige her.

Trænger du til at få dig rørt og spille lidt med en fodbold - så mød op på stadion onsdag
den 21. marts kl. 19.00 - 20.00 til en gang let træning og hyggeligt samvær, og for at se
om det også er noget for dig.
(Sidste år var vi i alderen 20-52 år og flere der aldrig før havde spillet fodbold, så det er
aldrig for sent at komme igang )
Vigtigt Vi har også 3. halvleg, og en rigtig tøsefest eller to i løber af sæsonen,
Nærmere oplysning kan fås ved Pia 7526 4æ4,som også har lovet at træne i år.

TNDSAMLERE TtL KRÆFTENS

BEI(ÆMPELSE @

Til foreninger m.fl. i Horne
lndsamlingen til Kræftens Bekæmpelse foregår

søndag den 1. april 2001 k|.10.00
og jeg vil derfor opfordre foreninger m.fl. tilsom sædvanlig at bakke op om indsamlingen,
(Vi mødes kl, 9,30 til orientering og en kop kaffe på Horne Skole).

Jeg vil bede jer om at stille med 2

-

3 indsamlere fra hver forening, så vi kan klare opga-

ven ifællesskab.

Jeg håber, I alle bakker op, Gerne tilmelding til mig senest fredag den 10. marts
skolen tlf. 7526 0183 eller privat t\t.75220223.
NBI Enkeltpersoner uden for foreninger er også meget velkomne. Jo flere vi er
hurtigere og sjovere er det.

til

- jo

Henning Dahlgard

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

STOR FEST MED
SPISNING,
PROFFE SIONEL I.INDERHOLDNING

OG

DANS TIL MUSIK MED
BJØRN OG OKAY

LØRDAG D. 16 JUNI
I HORNEHALLEN
PÅ GENSYN
HIF- HIP
Billetter i Hallen fra

I

aPril

GENERALFORSAMLING
Brugerrådet holder generalforsamling tirsdag den 27. marts kl. 14.00 på Hornelund.
Der serveres kaffe kl. 14,00
Jeanette vil orientere lidt om stedet,

Brugenådet Horne

HORNE PENSIONISTFORENING
Lea Mortensen er fratrådt som formand og Horne Pensionistforening har valgt

ny

bestyrelse:
Johanne Hansen (formand)
Anna Pagaard
Gunnar Lauridsen
Harry Pedersen
Dagny Henneberg

Vi takker den tidligere formand Lea Mortensen for et godt og stort stykke arbejde og
byder Gunnar Lauridsen velkommen i bestyrelsen.

NBI

Heldagsudflugten er fastsat til den 20. juni 2001.
Halvdagsudflugten til den 31. juli 2001'
Horne Pensionistforening

STøT VORE ANNONCøRER - OE STøTTER
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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,

Britta, Dorthe og Ninna

::,:::;:l::::1; ::t ::::::::

e sæs.nen,,,@

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
Entre 30 kr,

*

-

19.

kaffe

Alle er velkomne
Horne Aftenskole/Tove Sørensen

FLøJTENDE GLAD MUSIK
KUN FA I VERDEN BEHERSKER FLøJTEKUNSTEN SOM MARIE LAURSEN
At'naturfløjten er en yderst sjælden kunstart, som udføres
med en fløjte dannet af to fingre, Når Marie Laursen optræder 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 ogse

|jltffiii$iiiJ
sit særlige talent for at imitere fuglestemmer, som alle Mi'.;**ffi
bliver i godt humør af at lytte til. Marie Laursen er virkelig
"Dus med himlens fugle". Hun har netop udgivet en CD
med 10 dejlige melodier.

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

FAMILIE OG FRITID
Familie og Fritid, Horne afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 3. april kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne Skole
Valg af dirigent, stemmetællere og skriftfører

Dagsorden:

BestYrelsens beretning

Forhandling af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag: vedtægtsændringer

Valg af bestYrelse
Valg af suPPleant
Valg af revisor
Eventuelt

Aftenskolens regnskab
til formanForslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt
den senest 4 uger før,
På bestyrelsens vegnelMona Clausen

denne aften for
NB! Medlemskort til Familie og Fritid for sæsonen 200012001kan købes
100 kr,

.lloerts
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Kttsteo Eaasen
c//. 7526-00/9

Tagrenovering
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TS Tømrer &
Byggemon tage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE - 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19

BrL 40 17 4280
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FAMILIE OG FRITID
Besøg hos Rita Agård i Tarm tirsdag den 10. april 2001 kl. i9.30
Der vil blive vist tøj til hverdag og fest af 5 lokale modeller. Der serveres et let traktement
og der er lodtrækning om gevinster på indgangsbilleften,
Vi mødes ved Brugsen i Horne kl. 18,50 og kører derfra i private biler.
Pris medlemmer: 25 kr.
lkke medlemmer: 40 kr.
Maks, 45 personer.
Tilmelding til Berit t\f'7526 0163 eller Mona tlf. 7526 0400 senest den 7. april,
Rita Ågård fortæller, at hun har været 30 år i alt i den butik, som hun i dag ejer, Hun har
lige haft 15 års jubilæum som ejer af forretningen.
Vi har et bredt og interessant udvalg af tøj til piger i alle aldre og størrelser. Hver
dag
spændende og udfordrende for mig og mine piger med kontakten tir
piger,
så mange
Vi lægger vægt på, at kunderne er tilfredse, når de går herfra,

er

Vi glæder os til at se Familie og Fritid fra Horne.
Berit Gram

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

lørdag

t.00-19.00
E.00-17.30

8.00-12.00

RNE. 6800 VARDE TLF. 75260L44
STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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FAMILIE OG FRITID
HELDAGSTUR
lørdag den 26. maj 2001

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

Afgang

kl. 8.00 fta Horne Stadion

kl. 8.15 fta Tinghøj Brugs
kl. 8.25 fra Mejls Friskole
kl, 8.35 fra Sig Brugs
Undervejs får viformiddagskaffe ved bussen omkring den Gl. Lillebæltsbro,
museum med
Næste stop er ved hørvævsmuseerne i Krengerup, som er et arbejdende
maskinvæve m.m, og hvor vivilfå en rundvisning'
Strandlyst, som er
Omkring middagstid spiser vi den medbragte frokost i Blomsterhaven
japansk thehus og udsigtstårn'
en 7.50-0 m2 stor have med vandlandskab, slugt, grotte,

og hjemmebagt
Så går turen videre til Valdemars Slot, hvor der er tid til en kop kaffe
og om de
fagå. Xt. 15 får vi en guide med rundt til at fortælle om de fornemme interiører
privatejede
største
på
Danmarks
kuistsamlinger, der fortæller om livet gennem 300 år
slot,

på vejen hjem spiser vi aftensmad på Fjeldsted Kro (drikkevarer er ikke inkl. i prisen).
Hjemkomst ca. kl, 21.30.
Medbring godt humør, madpakke og drikkevarer tilfrokosten.

prisen for dette anangement 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

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER
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HORNE

HAVEKREDS

,m

sKoLE.

oNSDAG DEN 21. MARTS KL. 1e.30 r HoRNE
ijil.l
Vores Otiums Have - sådan lyder overskriften tilforårsmødet i Horne havekreds.
Det er landskabsarkitekt Birgit Lindskov, der giver os inspiration og ideer til at planlægge

J ''

vores otiums have i god 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 høj grad 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, iord 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
Tidlig forår - en årstid vi normalt ikke forbinder med havevandring, åen det skal nok
blive en spændende dag, hvor vi vil opreve en have, hvor månge rhododendron,
magnolia, hundetand og cyklamen vil spire og blomstre.
Havevandringen er arrangeret af en sammenslutning af havekredse i sydves$ylland,
og
havekonsulent Poul Hagedorn vilvære til stede i havån hele dagen.

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY OG SOGN
Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den
1. april 2001.

- eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne by og sogn.
Ansøgning sendes til Gert Lynge, Lundagervej 48, Horne,
Alle kan søge

Horne Sogneforening

12

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS

NYT

FRASKOLEBESTYRELSEN

@

Skolefesten blev afuiklet torsdagen før vinterferien. Eleverne hjalp til med at arratfi"6re
festen såsom at stille stole op i gymnastiksalen og dække borde til kaffen, Gymnastiksalen var ikke helt så illdt af elever og forældre, som den plejer at være ved årets skolefest, hvilket sandsynligvis skyldtes, at influenzaen rasede i Horne på det tidspunkt' Efter
en fællessang optrådte børnehaveklassen med et par sange. Det var de gode til. Skolekoret har sunget for os de sidste år til skolefesten, men desværre har vi ikke noget skolekor i år, da der var for få tilmeldte til Musikskolen til, at der kunne komme en lærer
herud. Så var det 5. klasses tur til at komme på scenen. Jens Jager havde skrevet stykket specielt til denne klasse med navnet 'Hulens Måneskin', Eleverne kunne replikkerne
til fingerspidserne, trods det at mange af dem var komplicerede med svære sætninger,
Stykket foregik på en lejrskole, hvor to elever ikke rettidig nåede ud fra en grotte og derved blev forvandlet til mange forskellige personer, Vi mødte politi, røvere, storvildtjæger,
forskere, heks, spøgelse og væsener fra det ydre rum. Alt i alt et sjovt stykke, som vi alle
kunne grine af, Dernæst var der aktiviteter i klasserne medens 6. og 7' klasse tømte
gymnastiksalen for stole, så diskoteket kunne komme i gang der. lgen i år havde vi lejet
Ofan tit at stå for musikken, nemlig Rene Elbæk og Martin Jensen, som forstod at spille
musikken, de unge mennesker syntes om. Nu kunne forældrene købe kaffe, hvilket de
gik
fleste benyttede sig al ca. 110 mod 130 sidste år. Aftenen sluttede kl,22'n, hvor alle
hjem, Eleverne skulle selv rydde op om fredagen. Efler endt oprydning stod der vinterferie på skemaet en uge.

Desværre har skolen måttet sige farvel til rengøringspersonalet. Lisbeth, vores trofaste
rengøringsassistent gennem snart 9 år samt hendes kollega Solveig har begge søgt nye
udfordringer og havde sidste arbejdsdag den 28. februar' Vi ønsker dem held og lykke
med deres nye arbejde.
I 6. klasse har man haft besøg af en erhvervsvejleder, som fortalte eleverne om en uddannelsesplan, som eleverne skal udfylde. Efter at have svaret på en række spørgsmål
om deres skolegang og tanker omkring, hvad der skal ske efter, at de er gået ud af folkeskolen, vender erhvervwejlederen tilbage for at snakke med hver enkelt elev. Siderne
bliver dernæst renskrevet i en uddannelsesbog som følger eleverne, og som forældrene
skal underskrive. Bogen bliver taget frem igen til næste år. Det er ikke bindende, hvad
der skrives i bogen, men skal være med til at eleverne tænker lidt over, hvad de tror de
kunne tænke sig efter endt skolegang ifolkeskolen,
På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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Nu sælger OK, Dagli'Brugsen Horne ikke
længere oktan 96 og 98. Hverken med
eller uden blyerstatning. Det har en

naturlig forklaring.
Oktan 96 og 98 indeholder det miljøskadelige stof MTBE, som kan gå i forbindelse
med grundvandet og gøre det udrikkeligt.
Som en del af en fælles beslutning i benzinbranchen har vi valgt helt at fjerne oktan 96
og 98 fra vores anlæg.

Det betyder ikke, at du må sige farvel til
billig benzin. Du kan selvfølgelig stadig få
bllri oktan 92,95 og diesel. Ligeledes kan
du fremover tanke oktan 95 med blyerstatning hos os. lfølge Teknologisk lnstitut kan
langt de fleste, der indtil nu har kørt på
oktan 96 eller 98, lige så godt køre på oktan 95 - og altså stadig spare penge på
benzinen hos os.

ToostiÆ&Fil
STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

TORVEDAGEN
Torvedagen vil i år blive aflroldt lørdag den 18. august.
Tilmelding af stadeplads på torvedagen kan ske til Torvedagsudvalget, som er følgende:

Jeppesen
Hansen
Jens Karlsen
Hans Jepsen
Gert Jensen
Kirsten

I1f.75260257

lnger

Tlf. 7526 0392

I1f.75260292
T11.75260492

I1t.75260024

Også i år er der mulighed for at købe torvedagsnøgle. Salget begynder ca. 1. august,
men kan købes tidligere ved Torvedagsudvalget. I næste nummer af Horne Posten kan
du læse, hvilke præmier der er.

GAMMELT JERN
Torvedagsudvalget kommer igen i år og samler gammelt jer, I år bliver det lørdag den
19. maj.
Har i noget i gerne vil af med, så ring til Torvedagsudvalget. I er også velkommen til at
aflevere det ved vognmand Flemming

christensen.

Torvedagsudvalget

HERRESENIORKAMPE PA HORNE STADION
Søndag 8. april
Torsdag 12. april
Søndag 22. april
Søndag 29. april
Fredag 4, maj

kt, 13,30

Serie 4 - Hjerting

kt. 10,30

Serie 5

kt, 18.45

Serie 4

Torsdag 10. maj
Søndag 20. maj
Torsdag 24.maj

Fredag
Fredag
Søndag

juni
8. juni
17. juni
1,

EW

kl. 19.00

- Sdr, Omme lF
- Esbjerg lF 92
Serie 5 - Outrup

kt, 19.00

Serie4-JernelF

kt, 19.00

Serie 5 - Borris

kt. 19,00

Serie4-EsbjergfB

kt, 19.00
kt. 19.00

Serie5-TistrupB
Serie4-AlslevB

kt. 19.00

Serie4-SpangsbjerglF

kt. 19.00

Serie 5

- Varde lF 'l
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FODBOLDSKOLE I HORNE I UGE 27 - START 2. JULI 2(l(l1
Piger og drenge født i 1985 - 1994
Fodboldskolen afholdes dagligt fra kl. 10.00
5 dage med sjov fodbold

-

15.00

Hvad laver vi på DGI's fodbold- og aktivitetsskoler:

.
r
.
.
.

masser af fodboldkampe
fodboldindlæring gennem leg
alternative boldspil
masser af nye sjove lege

kugleskøreaktiviteter

Hvad får du på DGI's fodbold- og aktivitetsskoler:

.
.
.
.
.
o
.

5 dage med fodbold og leg
1

fodbold

1 drikkedunk

DGI T-shirt

Frugt
1 billede af dig, sammen med holdet på skolen

saftevand til din drikkedunk

Hvem er instruktører på DGI Ribe Amts fodboldskoler?

.
.

DGI Ribe Amts amtsintruktører
Dygtige trænere fra lokale foreninger

Hvad koster det at deltage?

395 kr.

Sidste tilmelding:
senest den 21. maj 2001 på tilmeldingsblanketten, som udleveres til alle spillere,

o
.

eller ved henvendelse til undertegnede

deltagergebyr opkræves på girokort og skal betales senest 3 uger før arrangementet. Du vil umiddelbart herefter modtage brev, som bekræfter, at du er optaget på
fodboldskolen

Generelle oplysninger:

.
.
.
16

der optages indtil 75 deltagere
det tilstræbes, at der er ca. 12 deltagere pr. træner/instruktør

spørgsmålvedrørende fodboldskolen rettes til Søren Jensen ,11f.75260472
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BLIVER DU EN NY
FODBOLDSTJERNE?

TRÆNINGSTIDER

KOM OG PRøVI

tirsdage og fredage fra kl. 17.00 - 18,00,

-

Træningen for mikroholdene vilfinde sted

Er du født i 1993 eller senere?

Lige uger i Tistrup og ulige uger i Horne. Når turneringen starter, trænes kun 6n

Har du spillet fodbold før?

gang ugentligt, nemlig fredag, idet der

Eller kunne du tænke dig at begynde?

spilles kampe tirsdag,

Så mød op sammen med ån af dine for-

KøRSEL

ældre

Kørsel til såvel træning som turneringskampe foretages af forældrene.

fredag, den 6. april kl. 17.00 - 18.00
på Tistrup Stadion.

TRÆNERE
Palle Pallesen, Tistrup
Henning Lindenberg, Horne
Søren Kristensen, Tistrup
Peter, Enggård, Tistrup

Gert Bejder, Horne
Lars Jensen, Tistrup
Hans Chr, Guldager, Horne

18

KONTINGENT

NYE SPILLERE

Kontingent er fastsat til 230,- kr.

Du behøver ikke at købe fodboldstøvler
fra starten - find først ud af, om det er

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

noget for dig.

Den første træningsdag vilher være re-

præsentanter fra Ungdomsudvalget til

Du får også lov at være med nogle gange,

inden du skal betale kontingent,

stede, som vil kunne besvare evt.
spørgsmål.
Desuden viltrænerne give en orientering
om de praktiske forhold iforbindelse med
træning og kampe.

MIKROFODBOLD ER
OGSA FOR PIGER!
Vi har i år tilmeldt et hold i en ren pigeturnering, så kære piger - tag far eller mor i
hånden og kom og vær med.

VELKOMMEN
Vi glæder os til at se både dig og dine
kammerater.

Ungdomsudvalget

19

FODBOLD

2OO1

ø
Hold/årqano

Trænere/holdledere

Tidsounkt

Sted

Kontinoent

Mandage + onsdage
18.30-20.00

Lige uger i Home
Ulige uger iTistrup

410 kr.

Mandag + onsdage
19.00-20.00

Lige uger i Tistrup
Ulioe uoer i Home

370 kr.

Tirsdage + torsdage
1 8.00-19.1 5

Lige uger i Tistrup
Ullge uger i Horne

410 kr.

Mette Thøstesen
Hiæloetræner: ?

Mandage + onsdage
17.00-18.00

Lige uger i Tistrup
Ulioe uoer i Horne

370 kr.

Kai Gårtner

Tirsdage + torsdage
18.00-19.00

Lige uger i Home
Ulige uger i Tistrup

350 kr.

Mandage + onsdage
17.30-18.30
Mandage + onsdage

Lige uger i Home
Ulioe uoer i Tistruo

350 kr.

Lige uger i Tistrup
Ulige uger i Home

350 kr

Henejunior (85/86) Søren Langsig
Hjælpetræner: ?
Per Lanosio (afløser)
,)

Damejunior
(84/85/86)
Drenge (87/88)

Per Langvad
Bernt Østergård

Holdledere: Ejvind Larsen

og

Sigurd Møller
Føl: Mads Jochumsen
Biarne Jensen (forældrerepr.)
Piger (87/88)
Lilleputdrenge
(8e/e0)

Gunnar Ditlevsen og Keld
Dejgård (afløsere)
Kim Hansen

Michael Burkarl
Rasmus Nielsen
Lilleputpiger
(89/90)

Line Hansen

Miniputdrenge

Preben Gårtner
Jens Bach
Jan Vig Nielsen og Michael

(91t92\

1

7,30-18-30

Kristensen (afløsere)

Jesper Harmsen
Kristian Krogh
Føl: Dennis H + Klaus L.
Miniputpiger

Anne Mette Jensen
Steen Soanosbiero {holdleder\

Mandage + onsdage
17.30-'t8.30

Lige uger i Home
Ulioe uoer iTistruo

350 kr.

{91/92)
Mikrodrenge (93)

Palle Pallesen
Henning Lindenberg

Fredage + tirsdage
1 7.00-1 8.00

Lige uger Tistrup
Ullge uger Home

230 kr.

Lige uger Tistrup
Ulige uger Home

230 kr.

Fredag + li6d3gg
1 7.00-18.00
Start fredaq 06.04.01

Lige uger Tistrup
Ulige uger Home

230 kr.

Fredage 17.00-18.00
Start 06.04.01

Lige uger Tistrup
Ulioe uqer Home

230 kr.

?

Mikrodrenge (94)

Mikropiger (93/94)

Føl: Lasse H

Start fredao 06.04.01

Søren Kristensen
Peter Enggaard

Fredag + 1iÆ639s
'17.00-18.00

Gert Bejder
Lars Jensen

Start fredaq 06.04.01

Hans Guldager
?

Mikrodrenge/piger
(95/96 + vnore)

?

Bemærk ændring af træningssted/uge for lilleputpiger, miniputdrenge og miniputpiger
forhold til oversigt i sidste nr, af Horne-Posten
20

i

FORMANDSLISTE

Pensionistforening
24
Horne, T|f.7526-0333
Horne

Horne Sogneforening

Johanne Hansen, Hornelund

Gert Lynge Christensen, Lundagervej 48
Horne. Tlf, 7694-5001

Horne Venstreforening
Kristen Krog, Thorstrupvej 154
Horne. T|f.7526-0042

UNG NAT I4.H KLUBBEN
Fredag den 23, februar havde Jette og Marinus Poulsen inviteret til UNG NAT I
klubben. Det foregik i ungdomsklubbens lokaler på Højvangen, Vi (medlemmer) måtte
hver invitere en ven med, Vi kom klokken 20.00, hvor vi var udklædte hjemmefra, Vi var
fodbolddrenge (Danish Dynamite) med alt fodbold tilbehør og dannebrogsflag i ansigtet. I
alt var vi ca. 30. Andre var udklædte som rocker, fin dame, lagen, fattig dreng, altmuligmand, kat, klovn, cowboy, batman, vampyr m.m. Vi startede med at slå katten af tønden,
hvor der både blev fundet kattekonge og kattedronning, Bagefter fik vi pølsehorn og en
sodavand, Nu skulle vi have kåret de bedst udklædte, hvor der var flotte præmier. Nu var
der frit valg til, hvad man ville lave. Man kunne spille pool, bordtennis, playstation, kort,
se tv og video, Der kunne også købes slik, chokolade og sodavand. Vi fik også fastelavnsboller. De fleste af de store sov ikke, men det gjorde nogle af de små i løbet af
natten, Da klokken var 5,30 tog Marinus hjem og malkede sine køer, men Jette blev i
ungdomsklubben, Da klokken ca. var 7.15 blev der serveret morgenmad, som bestod af
toastbrød og letmælk. Da klokken var 8,00 skulle vi hjem igen og den aften/nat havde
bare været SÅ Sfl. Det er bare SÅ FEDT at gå til 4-H. Jettaog Mårinus er altid søde og
hjælpsomme og finder på mange spændende ting i4-H klubben.
Mads og Anders

PROGRAM FOR HORNE 4H
April:
Fredag den

6.

Klubaften

Lørdagden

28.

Første besøg

-

Påske

il.

19-21

Maj:
Fredag den
Lørdag den

18. Døgnfluen
19, Kredstur n/Ølgod-Tistrup 4H

kl. 1Z

k|.12
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Mads Jochumsen og Thue Ladefoged

LANDSMESTRE I U17 BADMINTON

2OO1

mwil<

Klokken 7.15 kørte vi fra Tistrup, og ca, 2%lime senere ankom vi til Fredericia ldrætscenter. Vi blev indkvarteret på en skole 300 meter fra ldrætscentret. Om lørdagen blev
single kampene afholdt, I single gik Mads videre til ottendedelsfinalen, hvorefter han blev
tævet i to sæt, Thue blev nr. 2 i sin pulje, og gik desværre ikke videre. Det viste sig sene-

re, at de to vi blev slået ud af , mødte hinanden i finalen, så heldet var ikke med os den
dag. Om aftenen var der diskotek og fri svømning i svømmehallen. Der var også mulighed for at øve sig i hallerne"

Om søndagen blev doublerne afholdt, Vi vandt vores pulje og gik videre til kvartfinalen,
Den vandt vi og var klar til semifinalen mod to bornholmere. Mads kom uheldigvis til at
skade den ene spiller lidt, da en hård smash ramte modstanderen på højre arm, Efter
den vundne kamp havde den skadede bornholmer et kæmpe blåt mærke. I finalen mødte vi et par fra Sjælland, hvor cifrene blev 15-11/15-1 til os, En halv time efter medaljeoverrækkelsen kørte vi mod Horne, Vi ankom til Horne klokken 18.45,
Mads og Thue
Drenge trænes af Henning Pontoppidan,

22
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Eva Hansen,
Bent Jochumsen.

Jochumsen, Ingeborg Haahr, Regnar Hansen og Bent

mw

BADMINTONSTÆVNE I VINGSTED
Den 24,

-

25. januar var der badmintonstævne i Vingsted. Vi var fem der tog af sted, Vi

startede kl, 13,00. DGI havde sammensat holdene, så vividste ikke, hvem vi skulle spille

med. Det var et godt tilrettelagt stævne både onsdag og torsdag, Om aftenen var der
spisning og dans - god mad og en sjov aften, torsdag morgenmad, badminton igen fra
kl. 9.00 til middag - derefter frokost og så drog vi hjem igen efter en fantastisk tur, som vi
kun kan anbefale andre at deltage i,

SnnnnuK
Huad kan ui gøre for dig!
Storegade 25

.

6862

Tistrup

. flt.75299026
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VETERAN OLDBOYS NR.2 I DANMARK

-

w

I weekenden 25. 26. februar 2001 i Vingsted Centret sikrede veteran oldboys holdet
sig anden pladsen ved Landsmesterskaberne i indefodbold.
Efter en utrolig god og spændende turnering, sikrede vi os ijanuar Amtsmesterskabet,

og dermed retten til deltagelse i Landsmesterskabet for veteraner - spillere over 45 år,
Det er et utroligt "rutineref hold, idet de fleste af os har spillet sammen siden 1970 og har
gennem årene deltaget i rigtig mange stævner og turneringer i indefodbold,
Vi tog af sted tidlig lørdag morgen, idet vi skulle spille første kamp allerede kl, 11,00 og
derefter kamp hver anden time, Vi var i pulje med amtsmestrene fta Sønderjyllands Amt,
Storkøbenhavns Amt, Himmerlands Amt og Randersegnens Amt. Den første kamp vandt
vi overraskende let over Storkøbenhavns Amt. Herefter mødte vi Sønderjyllands Amt
som vi efter en god og jævnbyrdig kamp tabte til. Herefter var'vejen visf, og vi skulle
vinde de resterende kampe i puljen. Vi spillede godt og vandt over Randersegnen. Det
viste sig at være godt , idet vi i den sidste puljekamp kunne tabe med 1 mål og stadig gå
videre til A-finalerunden. Vi spillede en god kamp, havde styr over det hele, førte kampen
igennem og kun i de sidste sekunder fik Himmerlands Amt udlignet. Vi havde således
sikret os adgang til Afinalerunden, og var dermed blandt de 6 bedste hold i Danmark

.

For at være så godt forberedt som muligt havde vi studeret de andre hold, Ud fra vores
vurdering og spil havde vi store muligheder for at blive landsmestre, hvis vivar på mærkerne.
umo-

Vi var alle enige om, at denne chance ville vi ikke få så ofte, så vi besluttede ikke at
re os" så meget lørdag aften og nat, selvom der var spisning, musik og dans til kl, 01,00.
Vi 'holdt igen' og allerede kl. 00,00 var vi næsten alle i seng, idet vi havde besluttet at stå
op allerede kl. 6.50. Vi fik en god nats hvile kun afbrudt af 5 timers zuzzzz.
Selvom benene allerede var lidt ømme da vi stod op var vi klar til dagens vigtige kampe.
Allerede kl. 7.30 løb vi rundt i hallen for opvarmning inden vores første kamp kl. 8,00. Det
viste sig at være en god ide. Vi var alle på mærkerne og efter en rigtig godt spillet kamp

vandt vi 6-3 over Holbæk Amt, Vi var nu sikker på at være blandt de 4 bedste inden
vores sidste kamp. ldet vi havde en god målscore, kunne vi tabe sidste kamp mod Lem-

EItrEIEIEIGIEIEI

P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, lll.75 26 02 11,lax. 75 26 03 96
26
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vig med 1 mål og stadig gå direkte til finalen. Vi spillede igen en rigtig god kamp og spillede uafgjort 5-5 og sikrede os dermed adgang til A-finalen og dermed chance for at
blive landsmestre, Finalen skulle spilles kl. 14.00. Vi forberedte os grundigt med hvile,
massage, opvarmning m.v. inden finalen,
Finalen var mod vores puljemodstander fra Sønderjyllands Amt. Vi vidste, at vi var utrolig
jævnbyrdig med holdet og det ville blive marginalerne som ville afgøre kampen. Det
viste sig at holde stik. Kampen blev en god og velspillet kamp. stor spænding med gode
chancer og mål til begge hold, Den ordinære kamp sluttede 2-2 og der skulle omkamp til,

Her kom vi først bagud men fik udlignet, De fik et "foræringsmål' og vi var bagud, Vi
havde et par gode chancer for udligning, men bolden kom ikke over stregen og sønderjyllands Amt blev landsmestre foran os ærgerligt at være så tæt på at blive nr, 1 i Danmark og så tabe 'lidt dumf i en finale. o.K. vi havde et godt stævne med rigtig god fodbold, men at blive nr, 2!!!!. Ærgrelsen lagde sig og vi var alligevel glade for at nå næsten
oanden
til tops her i vores
ungdom". Det var dog trods alt de bedste veteran oldboys i
Danmark vi havde spillet imod og havde vundet over. Vi følte alligevel at vi kunne være
vores indsats bekendt,

Vi havde alle mand en trolig god, sjov, hyggelig, kammeratlig weekend og nogle meget
ømme og stive ben, Oplevelsen og "weekenden'kan vi kun håbe på vil gentage sig igen.

,9'

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel.

Privat:

Tlf. 75 28 98 99
U l0

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26

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

Horne Cykelforretning
Homelund:
Fabrlksvei 25, Horno
6800 Varde

T[. (0s)

26 00 11

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30

VestjyshAnclel
dcstd..lcudd

-

12.00

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

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

27

DBU-TRÆNERKURSUS DEN 27..ilL.JANUAR 2001 I HORNE

w

Dansk Boldspil Union (DBU) afholdt i weekenden den 27 .-29.januar begynderkursus A i
og omkring Horne Hallen. Ca.25 trænere fra det sydves$yske var mødt op for at deltage
i det grundlæggende kursus i DBU's fodboldtræneruddannelse, Horne-Tistrup var godt
repræsenteret med 5 deltagere + 1, der desværre blev syg.
Kurset er opbygget i 4 moduler:

o
.
.
.

Udvælgelse af fodboldaktiviteter for børn

Arbejdemed5-8årige
Fodboldtræning med 8

-

12 årige

Tilpasning og udvikling af fodboldaktiviteter

Som hjælp for de 25 kursister, var der indkaldt et antal medier
nøjagtigt 3 hold å 16 spillere i alderen 5 - 12 år ,

-

eller 'kanined', Helt

Det første hold "kaniner" mødte op på Horne Skole, og DBU instruktøren trænede heref-

ter med drengene i ca. 1 time. Kursisterne skulle så iagttage 6n af de yngste spillere og
ån af de ældste. Det var meget tydeligt at se den store forskel motorisk og opfattelsesmæssigt på de 16 drenge og piger.
Det næste hold mødte ligeledes op på Horne Skole

- her var aldersinddelingen begrænår.
Nu
8
skulle
kursisterne
så
i
ilden.
Belært
af erfaringerne fra modul 1, havde
kursisterne forsøgt at sammensætte et træningsprogram ud fra børnenes behov og ikke
ud fra trænernes ambitioner, Det gik meget godt, og det var et hold trætte unger, der blev
hentet efter godt en times intensiv træning, At blive trænet af 4 grupper trænere, der alle
var opsatte på at vise, hvad de nu havde lært, kræver sin mand, Så den sodavand, som
DBU trakterede med efter træningen, faldt på et tørt sted.
set til 5

Herefter slut på dag 1, og søndag formiddag mødte et hold 8 - 12 årige drenge op. lgen
havde trænerne forberedt et program ud fra nogle bundne opgaver. Udbyttet var for
kursisterne godt, og igen måtte 16 Horne-Tistrup drenge sande, at 1 times intensiv træning kan være rimeligt hårdt.

Om eftermiddagen måtte kursisterne så selv i fodboldtøjet, og på en forårsblød bane i
Horne ldrætspark, var betingelserne for weekendens sidste tema omkring tekniske fodboldaktiviteter ikke helt optimale. Vi fik dog en del inspiration til gradvist at opbygge
sværhedsgraden i øvelser om det samme tekniske emner. Det viste siq også hurtigt, at

28
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en del af trænerne (de der ikke kom fra Horne-Tistrup
del selvtræning, inden sæsonen starter.

*

selvfølgelig) havde behov for en

Alt i alt et knald godt begynderkursus, som det er vores målsætning, at så mange som
muligt af vore egne ungdomstrænere skal igennem.
Vi vil fra Horne-Tistrups side forsøge at få flere kurser afholdt i lokalområdet, idet vi tror
på, at det er lettere at få trænerne af sted - og samtidig giver det også mulighed for at få
aktiviteter i idrætshallerne.

Tak til alle'kaninerneo - og ikke mindst alle forældrene for hjælpen, Stor ros til Horne
Skole og ikke mindst Horne Hallen for det praktiske, Specielt fra de udenbys kursister
var man opsat på at næste kursus også skulle være i Horne Hallen dette skyldes
blandt andet en meget fin forplejning fra Horne Hallens side,

-

Til slut en lille historie fra kurset, En af de meget små "kaniner" kom på et tidspunkt til at
savne sin far, På trods af en del pædagogiske tricks og en del upædagogiske (læs: be-

stikkelse) var den lille 'kanin' utrøstelig. Han ville hjem! På spørgsmålet om, hvor han
boede, var waret 'Lige ved siden af skolen" - Vi blev så enige om at følge gutten hjem,
På vej ud mødte vi Dagmar, og for en sikkerhedsskyld spurgte vi, om hun kendte ungersvenden. Efter lidt snak fiem og tilbage fandt vi ud af, hvem han var - og kunne konstatere at'lige ved siden af skolen'var tre km øst for Horne. Ved Dagmars hjælp fik vi den
lille purk udstyret med en sodavand og kørt hjem. Vi kunne eflerfølgende bedre forstå,
okanino
hvorfor han som
ind imellem havde lidt vanskeligt ved at bedømme afstanden til
bolden.
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SKYDNING

@

Tistrup Skytteforening har afholdt ordinær generalforsamling. Formanden bød velkommen, Til ordstyrer valgtes Niels Møller og til skriftfører Bente Olesen, Formanden Arne
Christensen aflagde beretning og takkede for den gode opbakning, der om Tistrup Skytteforening både til stævner rundt omkring og til aktiviteter hjemme i foreningen. I den
nyligt afholdt Kommuneskydning, der blev afuiklet på Tistrup Skytteforenings baner del-

tog over 2/3 af vores medlemmer, Det er et meget tilfredsstillende resultat, Der er to
børnehold og et juniorhold med i 2, hovedkredsturnering, bestyrelsen glæder sig over, at

vi efter et par års pause atter har et juniorhold med i turneringen. Garderforeningen og
ungdomsklubben har sædvanen tro været på besøg i skytteforeningen. Ligeledes har vi

i

år afholdt skoleskydning med deltagelse af 46 elever fra Tistrup og Horne skoler, to hold
gik videre til amtsfinalen, som blev afuiklet på Tistrup Skytteforenings baner fordi et hold
fra Tistrup Skole vandt amtsfinalen sidste år. Nyt i år. En henvendelse fra T,H.G.U, om at
være med til at starte idræt om dagen takkede vija til, et spændende samarbejde som vi
er glade for og gerne vil fortsætte med, vi har nu åben på skydebanen hver onsdag formiddag, Vi har fået uddannet to nye inshuktører, så vi er godt rustet til fremtiden, Vi har
også fået oprettet en hjemmeside på internettet, den kan findes på www,tistrup,dk/skvtte/

Lars Søndergaard oplæste regnskabet, der viste et lille underskud, det skyldes opsætning af nyt skivetræk, som har medført at udgifterne har være ekstraordinære store i år,
På valg til bestyrelsen var Knud Erik Stephansen, Gunner Søndergaard og Kim Hansen,
de to sidstnævnte modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Jørgen Slivsgaard og Herman
Tøstesen. Efter eventuelt takkede Niels Møller for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Arne Christensen, næstformand Kurt
Olsen, kasserer Lars Søndergaard, sekretær Bente Olsen, Knud Erik Stephansen, Jørgen Slivsgaard og Herman Tøstesen.
Arne Christensen

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kl. 19.30 og støt lokalsamfundet.
Bankoklubben
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MUND. OG KLOVSYGE
Mens vi opmærksom følger sygdommen i England denne lille beretning.
Mund- og klovsyge er en smitsom kvægsygdom, som kendetegnes ved feber og blæredannelse i munden, ved klovene og på patterne.
De ældre i sognet husker den grimme M- og K epidemi i 1938, som ramte besætninger-

ne på alle gårde i Horne. Sygdommen begyndte med, at køerne begyndte at savle. Når
sygdommen var konstateret, blev gården afspærret med skilte ved vejen, hvor der stod
"Mund og Klovsyge, adgang forbudt', Folk måtte ikke gå ud, børnene måtte blive hjemme
fra skole, og de unge på gårdene kunne ikke komme til gymnastik, Selv gårdhunden
måtte bindes. Posten måtte ikke komme op til gården, men måtte lægge posten i en
kasse ved vejen. Mange havde ikke telefon, så man var virkelig isoleret. Køerne mistede

mælkeydelsen og skindet gik af patterne, når der skulle malkes, Nogle køer blev kun til
"skravl". Også søerne kunne blive ramt af sygdommen. Gårdene var afspærret i 3 uger.
Efterhånden som flere gårde fik M- og K, begyndte beboerne på gårdene med de sygdomsramte besætninger at samles til 'Klov-gilde/, Sygdommen fik lov at rase ud, og
bønderne led store tab. Efter sygdommen forestod et stort rengøringsarbejde, Alt blev
skrubbet, skuret og desinficeret,

I 1951 havde vi igen en M- og K epidemi isognet, Den ramte mere spredt, ikke alle gårde fik sygdommen, Måske fordi man var begyndt at vaccinere, Mælkekusken måtte na-

turligvis ikke køre til de sygdomsramte gårde, Mælkekuskene fik gummihandsker og
gummiforklæder, og spande og vogne blev desinficeret på mejeriet, Roekulerne skulle
holdes dækket. Fuglene kunne sprede smitten.
Hvor smitsom sygdommen er, oplevede vi

i 1982, hvor

der var en M- og K epidemi

i

Østtyskland, Sygdommen sprang med vinden til Fyn, hvor der blev konstateret et tilfælde
på en gård, Tre andre gårde fik sygdommen. Alle tre havde efterfølgende haft besøg af

den samme dyrlæge, som havde konstateret det første tilfælde. Og når vi så ved, hvor
omhyggelig dyrlæger er med at rengøre sig, når de har været på besøg i en stald, Der er
grund til at færdes med forsigtighed.
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Neopren Buks
Er særdeles velegnet ved genoptræning
efter problemer med ømhed i lyske, lar
eller hofte. Kan benyttes til al slags sport.
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/
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Arkelbind
Anvendes forebyggende ved ømme
ankler. Kan også bruges som led i genoptræning efter forwidning eller ved
ømhed i akillesssenen. Særligt velegnet
til sportsgrene, der
belaster
anklen
- såson
badminton,
temris og
løb.
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"Varme giver energi og mindsker slid"

I
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MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport

Skansen 2 . 6800 Vardc . T1f.752200 25
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Udgave
Nr, 243
Nr. 244
Nr.245
Nr.246
Nr,247

Stof

senest

Lørdag den 7. april
Lørdag den 26. maj
Lørdag den 4, august
Lørdag den 8. september
Lørdag den 17, november

Bladet udkommer
19,- 20. april

31.

maj-

1.

juni

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

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, t11'7522-0æT
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, OB00 Varde, flf. 2526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, flt. 7 526-0527
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, flf. 2522-3838
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KIRKETIDER
Søndag

18,03,2001

kt,09.00

Søndag

25.03,2001

kt, 19.30

Søndag

01.04.2001

kt.09.00

Lars Bom

Søndag

08.04,2001

kt. 10,30

Torsdag

12,04.2001

kt,09,00

Skærtorsdag

Fredag

13,04,2001

kt, 10.30

Langfredag

Søndag

15..04.2001

kt,09.00

Påskedag

Mandag

16.04.2001

kt. 10,30

2, Påskedag

Søndag

22.04.2001

kt, 19.30

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

flf.7526-4055
If .7526-0A42

Horne Kirke

flf.7526-0085
fif.7526-0031

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

aK'

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.

vAd

Ring og aftal tid, - så blander vi farven

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

Tistrup

OPfm

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

TISTRUP VVS og BLIK
v/ aut.

WS-inst

og kloakmester Claus llansen

Ttt. 75299A93n5299098

Bittlf . 202249 40 DO62
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storeg ade 23, 6862 Tistrup
Ttf .75291287

'
.
.
.

Naturgas
Solvarme

Ventilatlon

Kloak

.
.
'
.

49

40

Blikkenslagerarbejde
Vand

Vnme
Smitet

- indhent uforbindende tilbud
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AKTIVITETSKALENDER
17.03.2001

Horne Havekreds, kursus om havestuen og dens planter

21.03.2001
24.03.2001
27,03.2001

Horne Havekreds, forårsmøde

28,03.2001

-

Vores otiums have

Gymnastikopvisning i Horne Hallen
Horne Aftenskole, afslutning og udstilling
Horne Andelskasse, generalforsamling

30.03.200131.03.2001
april

uge 14

Rystesammentur for miniputdrenge/piger i Assenbæk
Horne Havekreds, havevandring
Åbent hus uge på skolen

03,04.2001

Familie og Fritid, generalforsamling

01,04.2001

10.04.2001

Familie og Fritid, modeopvisning

maJ

26,05,2001

Familie og Fritid, heldagsudflugt

juni

uge 23

Sportsuge
Horne Menighedsråd. Ældreudfl ugt

12.06,2001
16.06.2001
19.06.2001
20,06,2001
juli

uge27

Bjørn og Okay spiller i Horne Hallen
ldrætsdag på skolen
Horne Pensionistforening, Heldagsudfl ugt
DGI Fodboldskole i Horne

26.07.200129.07.2001
31.07.2001

Vildbjerg Cup

sept.

08,09.2001

okt.

05,10.2001

4H Børnedyrskue
Årsmøde 4H
Juletræsfest
Generalforsamling i4H

Horne Pensionistforening. Halvdagsudflugt

dec,

14.12,2001

jan,

04.01,2002
02.02.200203.02.2002 Horne Mesterskaber i Badminton

febr,

. Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

Skattemæssig rådgivning

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne, 6800 Vrrdc . Telefon 75 26 02 47
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNTNG
v/ aut.

ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvei
Bounum

NENAI]LT

,]48

Irf. 752601

55
Ttf, 75 29 93 33
Bir. 40 28 33 93

6870 Ølgod

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

TIf. 75260163

ew

- bilflf.

21226801t20330163

tl

$*:Billr'

IIORNE
JOHN BOFG HANSEN
HORNE . 6800 VARDE . TLF:75 26 00 93

Vognmand

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

Alt tømrer- og

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udføres.

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 0Z 63
Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

qAFETERIA
Horne

ldræts Park

Lone & Niels Hviid

Tlf.7s26-03s2
Mødelokaler op til

100 pers.

v/Lisbefi Stig. Ølgodvei 33. Home. 6800 Vorde
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Vestjysk

kvalitet
Bolig-seruice er et of de mange tilbud, du kon droge nytte
som kunde i Andelskossen

of

Hos os kan du altid få professionel rådgivning og naturligvis i et sprog
der er til at forstå.
Boligkøberbevis
Allerede inden du begynder at kikke på ny bolig er det en fordel have et
boligkøberbevis.
Boligkøberbeviset forhåndsgodkender dig i kreditforeningen. Med beviset

i

hånden er du i stand til at handle hurtigt, når den rigige bolig er fundet
Totalkredit
Når du har fundet drømmeboligen, er der også hjælp at hente

i

Andelskassen.
Andelskassen formidler kreditforeningslån gennem Totalkredi! og. kan dermed give dig et hurtigt svar på din låneansøgning og en hurtig sagsbehandling.

stlA

AX"aelskasse
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde
Telefon 75 26 00 10
rannnru.sda.dk/horne
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