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HORNE KIRKE
Afsløring af stenskulpturerne på det grønne område syd for kirken

søndag den 30. september kl.11.30

1,
2.

Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet og valget af den, der skulle have opgaven med stenskulpturen
Afsløring af stenskulpturerne foretages af bestyrelsen for Fonden til Hornes
Forskønnelse

3.

Kristian Schmidt vll fortælle om symbolerne i stenen

Det er menighedsrådets og fondsbestyrelsens håb at mange vilvære med til afsløringen.
Skulpturerne skal stå som et minde om de to søskende, Jensine og Kr. Thøstesen, der
har testamenteret hele deres formue til forskønnelse af Horne,
Med arven er der blevet oprettet en fond, og det er afkastet af dennes midler, der kommer sognet til gode,

Menighedsrådet vil gerne sige Kr. Schmidt tak for at han ville påtage sig opgaven, Kr,
Schmidt har med sit dygtige håndelag, fantasi og gå-på-mod skabt noget smukt for øjet,
noget man ikke kan lade være alrøre ved og hoget, som sætter tankerne i gang,
Vivil gerne takke Horne Andelskasse for gavebeløbet til anlægget omkring skulpturerne,
Der skal også lyde en tak til fondens bestyrelse for den velvillighed, vi har mødt under
hele forløbet.

stenkilogien kan man vel næsten kalde dem - har betegnelserne:
og
Evigheden - navne der sætter tankerne i gang hos os alle.
Øjeblikket, Håbet
Vel mødt ved stentrilogien,
Menighedsrådet

De tre skulpturer

-

NBI Læs om Kr. Schmidts arbejde med opgaven
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øJEBLIKKET

- EVIGHEDEN - HABET

Tak til menighedsrådet for tilliden, opgaven og det gode samarbejde. Det har været en
særdeles spændende udfordring for mig - mest i betragtning af placeringen af skulpturerne - et smukt skrånende græsareal op i mod kirkegårdsdiget. Stedet maner til højtid

-

og giver anledning til stor eftertænksomhed. At min far ligger begravet på kirkegården
og at min mor bor i Horne gjorde bestemt ikke opgaven lettere - jeg måtte yde mit

-

bedste.
Jeg har i forbindelse med fremstillingen af skulpturerne ofte følt en slags genetablering af
navlestrengen til min gamle hjemegn.
Om arbejdet er lykkedes er naturligvis op til andre at bedømme, Men det er mit håb, at
skulpturerne vil vække nysgerrighed og blive til glæde for Horne.

Min inspiration og ide har således sit udspring i selve stedet og placeringen. Jeg har
været optaget af forskellige former for kristen symbolik, men også opfattet placeringen
som overgang mellem kirke og sogn.
Øjeblikket er os åltid nær. Lyse, mørke, svage, stærke, et stort øjeblik, et lille øjeblik, et

betydningsfuldt øjeblik og alle dem, som vi aldrig glemmer. Derfor hedder den ene af
skulpturerne'Øjebli kket"
"

Den anden har jeg kaldt "Evigheden" - inspireret af evighedscirklen og med tanke og
respekt for dem, som ligger begravet på Horne kirkegård, I sangen "Jeg ser de bøgelyse
øer", som i år fylder 100 år - og ganske vist skrevet til en hel anden lejlighed - står der i
slutverset "i dem vor fortid leved, af dem vor fremtid gror".
Cirklen er både ubrudt og organisk, Den symboliserer - ud fra mange forskellige synsdet der var og det der er - og dermed også de gode og ægte medmenneskelige
fællesskaber, som til alle tider er med til at binde os sammen,

vinkler

-

Den sidste og største af skulpturerne har jeg kaldt "Håbet" - et organiskog optimistisk
håb på 1,3 tons. Noget med grokraft og noget der bor i os alle. lngen tro uden håb - og
jeg har defineret min personlige tro på en fast tillid til noget, som jeg håber på vil ske.
Skulpturerne er færdige. Jeg har lagt min energi og sjæl i dem og jeg glæder mig nu til at
få dem sat op. De er fremstillet i udvalgte granitter fra Brasilien og Sønderjylland, Soklerne er skåret og brændt i grå finsk granit,

Med disse få ord er det mit håb, at I har fået lyst til både at se og røre ved stenene.
Venlig hilsen Kristian Fogh Schmidt, Vorbasse
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HØSTFESTEN

2OO1

lørdag den 29. september kl. 19.00-01.00
Sted: Det sker i Horne-Hallen

Hvem er musikken? Ja, har du/l været der før så kender I orkestret SILVER MOONS,
Rigtig god musik skulle vi hilse og sige.
Madkurv + drikkevarer må I gerne medbringe. Drikkevarer kan også købes i hallen.
Der kan bestilles mad på
Horne Kro, tlf, 7526 0019
og

Sækbæk Kro, tlf. 7526 0430
Kom med godt humør, det er i Horne det sker

-

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til
Horne Sogneforening

4
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MINI LEGESTUEN
Mini legestuen vil igen i efteråret og vinteren være med til idræt om dagen i hallen første
onsdag i måneden. Første gang er den 3. oktober kl.9.00-11.00.

Vi er fortsat i legestuens lokaler oven over børnehaven. Medbring selv kaffe

- saft *

brød. Hver fredag formiddag kl. 9.00-12.00.
Kig forbi

-

både børn og voksne hygger sig,

Eventuelle spørgsmål kan rettes

til:

Britta, tlf, 7526 0501
Dorthe, tlf. 7526 0995
flf, 7526 0605

IDRÆT OM DAGEN
Vibegynder en ny sæson onsdag den 26. september kl.9-11 iHorne-Hallen.

Vi vil gerne være rigtig mange, så kom så mange I kan, Der er ingen aldersgrænse,
hverken op- eller nedad.

Det drejer sig om at dyrke motion på egne betingelser, Tilbuddene er mange, og man
kan frit vælge mellem badminton, billard, hocky, shorttennis, boccia, bordtennis eller
gymnastik.

Gymnastikken vil blive ledet af lngeborg eller lngrid. Til orientering for nye deltagere er
gymnastikken kl, 9.00-9,45,
Prisen for at deltage er 15 kr. pr, gang og kaffen koster 10 kr,
Lige som sidste år kommer mini legestuen den første onsdag i hver måned,
En gang i vinterens løb kommer Anders og underviser i ringospil,

Torsdag den 15. november er der regionstræf i Ringkøbing.
Vel mødURegnar, lngeborg, lngrid

KRTIMMXK]ADTi g . VARDE . TIn 75 22
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HUSK
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LØRDAG D. 3 NOVEMBER

KL.

19.30

I HORNEHALLEN
På gensyn

HIF
HORNE STøTTEF
Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale
Dagsorden if'

vedtægternt
,orne støtteforening/Leif sønderskov

HORNE IDRÆTS FOREN ING

-

GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

mandag den 19. november 2001 kl. 19.00 i Horne Hallens mødelokale
Dagsorden ifølge vedtægterne,
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 11. november
2001.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op

- for at vise interesse

om

foreningen.
Horne ldrætsforening/Dora Harck
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HORNE UNGDOMSKLUB
Så er vi klar til en ny sæson i Horne Ungdomsklub.

Vihar åben hver mandag og torsdag fra 19.30 ti|22.30.
Første gang mandag den 7. oktober,
Entre: 5 kr.
Husk: Køb af medlemskort inden den 1, november til 30 kr,
Vi glæder os til endnu en hyggelig sæson med jer alle!
Med venlig hilsen Conni & Marinus

BADMINTON

mw

Ledige baner:

onsdag fra kl. 19.00 til 21.00 og fredag fra kl. 18.20 til 19.00
Pris pr. bane 1.000 kr.
BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

TENNIS
Tak til John Borg Hansen for sponsorering af liniefejemaskine.

ffiw

Til alle tennisspillere
HUSK at aflevere nøgler senest den 15. oktober 2001.
TennisudvalgeUElse Marie Madsen

PROGRAM FOR HORNE 4H
Oktober:
Fredag den

5.

November:
Fredag den

2.

Horne-hallen

Årsmøde i
Overrækkelse af beviser, nåle etc.
Banko med skænkede gevinster

UNG NAT

fredag kl, 20

-

lørdag kl, 8

Værksted
Lørdag den24. Værksted
Lørdag den

10.

kl. 19

kl. 10-13
kl' 10-13
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN
Et nyt skoleår er startet med 165 elever, Børnehaveklassen på 22 elever er fordelt med
15 drenge og 7 piger. Børnehaveklassen har i år fået frem timer tildelt til "sproglig op-

mærksomhed' mod tidligere to timer, Skolen og skolebestyrelsen har det sidste års tid
været i en bedre dialog med Kulturudvalget og Varde Kommune. Skolelederne og skolebestyrelsesformændene fra de otte skoler i kommunen har været til mange møder, hvor
forskellige ting er blevet drøftet, bl.a. værdier og visioner på folkeskoleområdet, skolernes bygningstilstand, rengøringen på skolerne og m.m.
Kontraktstyring af skolerne som skulle være påbegyndt den 1. august 2001 er udsat til
den 1. januar 2002, da alt endnu ikke er kommet helt på plads,
I 6. klasse stod der lejrtur på skemaet fra den 3,-7. september, Klassen var sammen med
Ane Frydendahl og Kirsten Høgh på Bornholm, I 5. klasse skal der igen i år dystes i
skoleskydning, som er arrangeret af Tistrup Skytteforening. Fra den 27.-28, september
cykler 3, klasse med Gitte Andreasen og llse Aggerholm på hyttetur til Rolandshytten.
Da næste udgave af Horne-Posten først udkommer sidst i november er flere ting fra
årskalendere n 2001 12002 afu iklet i nden da, bl. a.
12.

oktober

19.-23. november (uge
udvalget)
26.

oktober

47)

Skolernes Motionsløb
Emneuge for hele skolen (se omtalen fra emneugeforældredag

I dette skoleår skal både kommunalvalget og skolebestyrelsesvalget afuikles. Der vil
blive afholdt orienteringsmøde ang. skolebestyrelsesvalget, hvor også skolebestyrelsens
årsberetning vil blive aflagt. Datoen har vi endnu ikke, men vil sandsynligvis blive først i
januar 2002.
3. december
6. december
Januar 2002
7. februar
8. februar
18.-22. marts (uge 12)

juni
1 8. juni

5.

Juleklippedag
lndskrivning til børnehaveklassen
Orienteringsmøde ang. valg til skolebestyrelsen
Skolefest
Oprydning efter skolefest (fri kl. 12.00)
Åbent hus i alle klasser
Grundlovsdag fri kl. 12.00
ldrætsdag
På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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HORNE SKOLE
Til alle der er interesseret i at give en hjælpende hånd med på skolen i uge 47

På Horne Skole vil vi gerne i vores emneuge
uge 47 arbejde med emnet Kina. For at få et

i

godt forløb starter vi allerede i uge 46 med et
faktuelt, teoretisk forløb, så har vi mere tid til
et praktisk fodøb i uge 47,
I

denne uge vil vi nemlig gerne stable et marked på benene om torsdagen fra kl, 17,00

-

ca.20.30
Hertil mangler vi dig med nogle af dine kreative forslag som børn kan lave til et sådant
marked.
Så vil du hjælpe til i uge 47 med praktisk undervisning af børnene eller måske bare har
en god ide at give videre, så mødes vi

tirsdag den 9. oktober kl. 16.30-17.30 på skolen iformningslokalet
Ønsker du "blot' at være behjælpelig i emneugen, da ring venligst til kontoret på tlf. 7526
0183 og læg besked med navn og dit tlf. nr., så kontakter vi dig senest først i november,

Vi vil fortælle mere om Kina

-

emneugen med besøg af kinesere i næste udgave af Hor-

ne Posten.
Med venlig hilsen emneudvalgeUKjeld, Signe, Kirsten og Lene

Horne Cykelforrotning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæneklippere, skovsave og kreaturklippere.

Vir.rlli::r;'"
d.otdicrndd

Kamme, sværd, kæder såmt nye Plæneklippere på lager.
Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.?0 - 12.00

-

eller efter aftale.
Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home
Tr.75 26 01 02
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NYT I HORNE.
Salg af tøj, sko og kosmetik

-

nu hvor der er mere fritid skal vijo prøve noget nyt, og det

er en gammel drøm jeg er ved at virkeliggøre - som fritidssælger af friendtex løi og
kosmetik.

Meningen er at tage ud og lave modeaftener/modeopvisninger for små grupper 6-10
pers. rundt i hjemmene, med 'lokale" modeller det er både sjovt og hyggeligt, og kan
gøres på mange måder alt efter ønske, og på sigt viljeg indrette et rum herhjemme med
faste åbningstider,

Tøjet er sidste mode og af god kvalitet, priserne kan sagtens konkurrerer med diverse
postordrefirmaer og her kan man jo se og prøve inden købet, og der er fuld returret inden for 14 dage,
XXXXL (36-52) så
der er tøj til de fleste, også herretøj, og her i efteråret er der meget små priser på de
store størrels er (44-52) i speciel tilbudsfolder.
Ring eller mail. hvis du er interesseret i at modtage katalog, tilbudsfolder, eller afholde
Efterår/vinterkataloget er lige udkommet, størrelserne rækker fra XS

-

en modeaften for venner og bekendte, eller for andre muligheder???
Med venlig hilsen
Lone Hviid,
Hornelund 81

Ilt, 7 5260284 mail:

hviid, horne@mail.dk

Horneposten ønsker held og lykke med den nye forretning

Rrygq*
rnmrmatlon

-

Se annoncen

tHE WOirD or

frendtex

Modetøj og sko

til damerog herre
(Str. l(s -

)OilL) (36-s2 )

Æt i kosmetik og dufte.

Lone 3{^},ii"d
Hornelund 8l
6800 Varde
Tlf: 75260284
Mail :hviid.horne@mail.d k
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FAMILIE OG FRITID
Familie og Fritid, Horne i samarbejde med Familie og Fritid, Lyne

Foredrag: Hellere dø af grin end af en blodprop (livskvalitet eller blodprop)
Hver flerde dansker dør af en blodprop (hjerteinfarkt), Det svarer til halvanden person i
timen. Det kan hænge sammen med at vi tager liver for tungt. Vi skal helst arbejde og
være i aktivitet 26 timer i døgnet. Hvad kan vi gøre for at forbygge en hjertekarsygdom?

Det handler bl.a, om øget livskvalitet, herunder om at øge sin produktivitet ved at nedsætte sit stress-niveau, men også om ømhed og nærhed.
Foredragsholder: Jørgen Bloch-Poulsen, konsulent, psykoanalytiker, lektor, mag.art,,
bl.a, forfatter til 'Følelser og forhøjet blodtryk', Borgens forlag 1983,
Tirsdag den 2. oktober 2001
--- ' 'i Lyne
-'-.- -Forsamlingshus kl. 19.30
pris 60 kr. inkt.

kaffe

-'--'-"...v-

@

Mad for hele familien tirsdag den 6. november kl. 19.00 i skolekøkkenet,
Horne Skole
Tag selv bord med en spænderide menu arrangeret af kurset: Madlavning for mænd
v/Lisbet Hansen, Horne

Vi gentager succesen fra sidste år, så hop aftensmaden over denne aften, tage hele
familien med til en hyggelig aften, medbringende kop, bestik og tallerken.
Efter maden er der amerikansk lotteri,

Voksne
Børn

50 kr,
30 kr,

Maks. pris pr" familie 140 kr,
Desuden sælges øl til 7 kr. og sodavand til 5 kr.
Husk bindende tilmelding til senest den 30. oktober til Mona Clausen 111',7526 0400 eller
Dagmar Kristiansen tlf. 7526 0385.

Vi slutter dette års program med julefortællinger og sang med Anne Hilgård,
Brejning.
Mød op til en hyggelig aften

mandag den 26. november kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne Skole
Alle er velkomne
Pris 30 kr, inkl. kaffe
Samfund og Fritid, Horne/Mona Clausen
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HORNE AFTENSKOLE
Enkelte ledige pladser på aftenskoleholdene

-

forhør nærmere.
Tove Sørensen, llf . 7 524 1044

FOREDRAGSRÆKKE
Foredrag om Horne Sogn vlRikke Ruhe, København
Mandag den 8. oktober kl. 19.30. Gratis adgang.
Mit liv med speedway på godt og ondt v/Erik Gundersen, Tjæreborg
Mandag den22. oktober kl. '19,30. Unge under 16 år gratis adgang.
Sang og fortælleaften med højskolesangbogen v/Bjarne Haahr, Nim
Mandag den 29. oktober kl. 19.30

Angst: psykisk nedslidning

-

fremtidens pest v/Asger Baunbak- Jensen, Farum

Mandag den 4. februar 2002 kl, 19.30
Alle foredragene er på Horne Skole
Kaffe medbringes,
Alle er velkomne til at deltage i åt eller flere foredrag
Pris pr. foredrag 40 kr.
Nærmere oplysning og evt, tilmelding ved Tove Sørensen, [\t.75241044

Tistrup

OPffX

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

TISTRUP VVS og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloaknester Claus llansen
Tlf . 7 5299093 t75299098
B,iltlf . 202249 40 n06249 40
Naturgas
Solvrrme
Ventllation

Kloak

Blikkenslagerarbejde
Vand
Varme
Sanitet

Tff.75291287
- indhent uforbindende tilbud
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ANDELSBøNDER OG ARBEJDSFOLK
. DAGLIGLIV IANDELSTIDENS HORNE
Foredrag og debataften ved museumsinspektør Rikke Ruhe

mandag den 8. oktober kl. 19.30 på Horne Skole
Foran mejeriet i Hjedding placerede man i 1932 en stor mindesten ved mejeriets 50-års
jubilæum. Verset på stenen lyder som følger:

Vestjyske Bønder i Fællesfølge
Syldstenen satte til Fremgangs Kaar
Hvad 6n ej magted, de mange løfted
til Gavn for alle i Danmarks Gaard

Verset er gennem tiden blevet til et udtryk for den opfattelse, de fleste har af den danske

-

nemlig at de danske bønder med rod i de gamle landsbyfællesskaber i
andelssag
fredelig enighed rejste brugsforeninger, mejerier og andre andelsselskaber - og at disse
andelsfællesskaber var et udtryk for den sociale og kulturelle lighed, der bestod mellem
beboerne i byerne på landet for 50-100 år siden.
Helt så enkelt - og enigt - er billedet af andelstiden ikke, hvis man graver lidt ned i historien om andelstidens dagligliv. I april og maj 2000 gennemførte jeg en historisk undersøgelse i Horne sogn med henblik på at få et mere nuanceret billede af andelstidens kultu-

relle og sociale virkelighed. Gennem knap et dusin personlige interview med Horneborgere, som stadigt husker livet på landet i 1920-erne, 30-erne, 40-erne og 50-erne, og
gennem Sognearkivets mangfoldige kilder, lykkedes det mig at stykke billedet af datidens dagligliv sammen, som var mere varieret og kompliceret end den almindelige version af dagliglivet i andelstiden.

Foredraget kommer til at handle om, hvordan andelsforeningerne kom til at påvirke det
sociale liv og de kulturelle mønstre i sognet Horne. Man fik dengang helt nye ideer om,
hvad et'rigtigf sogn var, og hvad sognet skulle rumme. Foreningerne var også med til at
skabe lokale "platforme', hvor man kunne opnå forskellige former for prestige, og i foreningerne fik man nye måder at være sammen på i sognet.
I foredraget vil jeg også komme lidt ind på, hvordan de historiske materialer og kilder i
sognearkivet har været med til at belyse en "svunden tid".
Selvom foredraget hovedsageligt kommer til at handle om andelstidens dagligliv, er det
Fortsættes ...,...
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oplagt at slutte aftenen af med en diskussion/debat om landsbyens rolle i nutiden'
Nogle af debatspørgsmålene kunne lyde sådan her:
Hvilke aktiviteter og hvilket samvær er i 2001 med til at karakterisere Horne?
Hvad er med til at skabe et godt lokalsamfund lige nu - og hvordan er nutidens lokalsamfund forskelligt fra andelstidens?

Efter foredraget, som kommer til at vare en times tid, bliver der således rigeligt plads til
spørgsmål og debat, hvis der er interesse for det.
Rikke Ruhe
I

forbindelse med foredraget har sognearkivet åbent fra kl. 18.00

-

19.00

Horne Sognearkiv

MIT LIV MED SPEEDWAY PA GODT OG ONDT
Mandag dan 22. oktober kl. 19.30 i Horne Skole
Erik Gundersen kommer til Horne Aftenskole og

fortæller om hans livs triumfer og hans store
nedtur og hvordan han fik sig kæmpet op igen,
Han er nu hæner for landsholdet i speedway,

Under foredraget vil han komme ind på hans
opvækst i Esbjerg. Han startede med speedway i
Esbjerg Motorsport med Ole Olsen som træner.
Efter en uddannelse som automekaniker drog
han 181% år gammel til England, hvor han var i 12
år, I hans karriere blev det til 17 verdensmesterskaber både i hold og parløb.
Erik Gundersen vil også i foredraget komme ind på det pres at være verdensmester og
om hvordan man takler pressen, Man tjener mange penge, men bruger også mange,
Med hans uheld i 1989 blev det stop med hans karriere som speedwaykører. Alvorligt
kvæstet måtte han tilbringe 5 måneder på hospital i England, Derefter en lang tid med
genoptræning.
Foredraget er i samarbejde med Oskars Autoværksted.

Kristian Lund vil denne aften være på Horne Skole fra kl. 18.30 og vise sine motorcykler.

Foredraget starter kl. 19.30
Unge under 16 år gratis adgang,
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BJARNE HMHR
Mandag den 29. oktober kl. 19.30 i Horne Skole
Han er den, der har skrevet flest nye melodier til højskolesangbogens seneste udgave.
Og han kan skrive melodier, som bliver ægte ørehængere.
Den populære melodiskriver er komponisten Bjarne Haahr fra Nim. Nu har han fået en
pris for sine evner, Den folkelige sangs Pris, som blev uddelt på Foreningen For Folkehøjskolers årsmøde i august,
Bjarne Haahr er født i 1937. Han er cand.pæd, i musik og har i mange år haft sin bopæl i
Nim gl. skole. Han er kendt i folkelige kredse over det ganske land i korsammenhænge
og som leder af sangaftener,
Bjarne Haahr har skrevet utallige melodier til sange, salmer, viser og kanons, De indgår
en række sangbøger fra Højskolesangbogen og DGI's sangbog til Lystige Viser'

i

I Højskolesangbogens 17, udgave er han repræsenteret med 7 melodier, heriblandt den
meget sungne nr. 487: "Jeg ejer både mark og eng' med tekst af Jens Smærup Sørensen.

Gennem flere år har han ledet sangaftener over hele landet. Han spiller selv til sangene,
og for de, som interesserer sig for sangenes akkompagnement, er der noget at lytte til,
Det er en erfaren og opfindsom mand, der sidder ved flyglet,

Hans melodier er i bedste forstand folkelige. De er forskellige, udsprunget af digtenes
sprog og stil, men altid sangbare. Bjarne Haahr har skrevet melodier til bl.a. Ester Brock,
Halfdan Rasmussen, Tom Kristensen og Piet Hein.

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

Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's
Kvalitetsprodukter.
Ring og aftal tid, - så blander vi faryen

Tlf.75 26 43 92. Bil21 77 06 92
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Tenk - hvis jeg
vandt

til

bonko..

20 års Jubilæumsbonko i Horne
Torsdog den25.okt. kl. 19.30
i Horne hallen
18 omgange af:
1 rk.

300,2 rk. 700,3 rk. 1.000,-

+
+

50,chance indenfor 12 nr.
100,chance indenfor 35 nr.
chance indenfor45 nr. + 1.000,-

Denne aften: Ved banko på lykkenr. rafles med 2 terninger med
chance for ekstra 1.2OO;
Programmer - hvorpå der udtrækkes resten af året
uddeles denne aften til alle fremmødte.'

Tag konen, manden, svigermor og naboen ved armen
og mød op - vi glæder os til at se Jer.

Vi støtter Horne

16
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støt os.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

Program for resten af året:
Andebanko tors. d. 1. nov. kl. 19.30
1 rk.2 ænder .2 rk. 300,-

.

3 rk. 600,-

Mortensaftensbanko tors. d. 8. nov. kl. 19.30
1 rk. 2 ænder + rødvin, , 2 rk. 300,- . 3 rk. 600,Andebanko tors. d. 15. nov. kl. 19.30
1 rk.2 ænder , 2 rk. 300,-

.

3 rk. 600,-

Andebanko tors. d.22. nov. kl. 19.30
1 rk.2 ænder . 2 rk. 300,-

.

3 rk. 600,-

Julebanko tors. d. 29. nov. kl. 19.30
1rk. 10O,-.2rk. kødpakke

. 3rk. 600,-

Julebanko tors. d. 6. dec. kl. 19.30

1rk. 100,-.2rk.300,-

. 3rk. 600,-

Julebanko tors. d. 13. dec. kl. 19.30
1rk. 1OO,-,2rk. 300,- . 3rk. 600,Denne aften serverer vi gratis kaffe.
Julebanko tors. d. 20. dec. kl. 19.30
1 rk. 100,-.2 rk. 300,- . 3 rk. 500,Nytårsbanko tors. d.27. dec. kl. 19.30
1 rk. hamburgerryg .2rk.300,-

.

3 rk, 600,-

Derudover udlodning på opvarmningsrunde, medlemskort,
pausebanko, bingo, superbanko alle aftener.
Kortpris 6,- Medlemskort 1 år 12,Vi er.cå. 35 frivillige hjælpere, der vil gøre alt for at aftenen også
bliver en oplevelse for dig.
Horne Bankoudvalg

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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FRISKOLEN I MEJLS TILBYDER 8. KLASSE
Vi er en gruppe forældre til 7. klasse på Mejls-Orten-Tinghøj
Friskole, der ønsker at der bliver lidt flere elever i 8. klasse til
næste år.

Skal dit barn på efterskole i 9, klasse, så er L klasse på
Friskolen et godt springbræt, et spændende alternativ til de
store byskoler.

Ser du det som en mulighed for dit barn eller er du bare
nysgerrig, så besøg skolen eller ring pållf .75261244,

lnformationsmøde om 8. klasse den 14. november kl. 19.30 på Friskolen
Forældre, der kan kontaktes:
Klaus Rosendahlllf ,7522 4006, Alice Silkjær tlf. 7526 1299, Betty Nielsen tlf .75261320

HORNE HAVEKREDS

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

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.

-

lørdag den 24 november.
Juledemonstration i Horne skole, hvor der også er mulighed for at købe forskelligt tilbe-

Juledemonstration

hør til årets julepyntning.
Alle er velkomne til samtlige arrangementer.
Horne Havekreds/L, Aamann Jessen
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HORNE HAVEKREDS
På en kølig og blæsende aften var 53 mennesker mødt op hos Nanna og Viggo Århus
for at se og nyde en dejlig have med mange forskellige planter, Haven indeholder flere
forskellige afdelinger bl,a. vandfald, stenbede og vandbassin, Viggo viste, hvordan man
billigt selv kan fremstille blomsterkummer af flamingokasser, cement og en smule fingersnilde, Alle benyttede lejligheden til at se Nannas udstilling med jydepotter og andre
spændende lerting, Aftenen sluttede i stuehuset, hvor vi nød vores medbragte kaffe. Det
var en god og hyggelig aften, hvor man fik inspiration til haven hjemme, arbejde tilvinteraftener og der var tid til

hyggesnak..

DRENGESTREGER

-

En

HÆRVÆRK

En fødselsdagsgave endte som pindebrænde.

I en sen nattetime blev der øvet hærværk på en træhavebænk på en adresse på Engkanten i Horne. Bænken blev meget ilde tilredt og kan ikke bruges til andet end pejsebrænde.

Om en sådan episode kunne man jo konkludere. De store drenge som laver sådanne
ugerninger burde sammen med deres forældre have en flov smag i munden,

EFTERLYSNING
Hjælp !!lll! Den ene af vores helt nye Torvedags skilte er forsvundet,
Skiltet sad på Byens skiltehus mod Tistrup,
Har du skiltetstående eller ved du, hvor vi kan finde det, vil vi blive glade,
TorvedagsudvalgeUGert Jensen, tlf . T 526 0024

SNgAI\K
Huad kan ui
Storegade
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.

gøre

6862Tistrup

.

for dig!
T11.7529 9026
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KONTINGENTER OG CA. TRÆNINGSTIDER FOR INDEFODBOLD
sÆsoNEN 200112002

I

Træningsstart mandag den 15. oktober
Tidspunkt

Hold

Kontingent

14.00-15.00

Micro årq.93-94-95-96

225kr.

15,00-16,00

225kr.

16.00-16 30

Miniout drenoe/piqer årq. 91-92
Lilleput pioer åro. 89-90

16,30-17.30

Lilleout drenoe åro, 89-90

17.30-18 30

Drenqe årq.87-88

240kr.
240kr.

18,30-19,30

Junior damer

250 kr.

18.30-19.30

Senior damer

19.30-21.00

Ynqlinqe, senior, oldbovs herrer

JUNIORER TOG GULD

ø@w

Kip fra Jydske Vesfkysfen
Region 4 cup: Rødding/Skodborg

240kr,

-

Horneffistrup:

1

-6

Guldmedaljerne glimtede om kap med solen og smilene på ansigterne af juniordrengene
fra Horne/Tistrup, For andet år i træk satte holdet sig på region 4 cuppen, og for andet år
i træk blev Rødding besejret i finalen, Mens der sidste år måtte omkamp og skaffespark
til inden sejren var i hus, var Horne/Tistrup i åi dominerende fra start til slut,
Michael Burkal og Mads Jochumsen sørgede for en halvlegsføring på 2-0,
I anden halvleg fortsatte Horne/Tistrup med at dominere, og efter et mål af Kenneth Lee
samt tre af Kenneth Henriksen var sejren og guldmedaljerne hjemme, selv om et ellers
godt spillende Horneffistrup forsvar i slutfasen måtte indkassere et trøstmål til Rødding/skodborg.

Det var en god holdindsats, og jeg er godt tilfreds med det flydende angrebsspil. Det
lover godt for de afsluttende kampe i turneringen ijunior 2, Vi er på førstepladsen, så der
er noget at forsvare, siger træner Søren Langsig,

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbanealld

Privat:

ll, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99

Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26

M l0

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16,00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
20
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UNGDOMSAFDELINGEN TB/HIF SøGER "COMPUTERNøRD"
Vi har planer om oprette en hjemmeside på lnternettet, hvor vore spillere, forældre og
fans kan hente oplysninger om hold, træningstider, kampe, resultater, stillinger, arrangementer, møder, sponsorer, adresser etc. etc. - men vi har det lille problem, at vi ved
for lidt om, hvordan vi får startet op, og hvordan vi herefter holder hjemmesiden ajourført!
Vi søger derfor en "computernørd", der har tid og lyst til at hjælpe os i gang og måske
også bidrage med den efterfølgende løbende opdatering, Vi har til hensigt at indkøbe en
startpakke fra DBU, som skulle være let at gå til, og som automatisk og løbende får
tilført oplysninger fra DBU.

Er det noget for dig - så ring eller send en e-mail til
Bodil Uhre Nielsen, tlf. 7529 9583, e-maily!g@psst_L_l_._tplc_.dk

HJEMMEKAMPE PA HORNE STADION

ø

Serie 4
5
Dato Kl, Modstander
Modstander
Kl.
Dato
Lø2219 14,00 KSL 98
Lø2919 13.30 JBS
Lø 6/10 13.30 Skovlund
Sø21110 11.00 Tarp
Serie

Sø

14/10 14.00 Gårde

SA ER DER FEST IGEN.....
HIF og HIP inviterer til fest endnu engang...
Efter den fantastiske sommerfest med Bjørn og Okay
har vi vedtaget følgende: Vi gør det igen,.....

LøRDAG DEN 13. APRIL

2OO2

i hallen med god mad og dans.
Så kære medborgere, reserver allerede nu

denne aften.
Mere information følger.
Med venlig hilsen

Horne ldrætsforening og Horne ldrætspark

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS
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PIGE-TUR TIL ESBJERG

Søndag d. 26. August drog ca. 35 forventningsfulde piger og 15 trænere/forældre til
Esbjerg for at se superligakampen Esbjerg

-

Brøndby. Turen blev arrangeret i samarbejde med SYDBANK, Tistrup, da de sponserede billetterne. For de fleste pigers vedkommende var det første gang, at de fik muligheden for overvære en så'stor " kamp, og
nogle af pigerne havde da også taget papir og blyant med i håb om at få nogle autografer af 'stjerne-spillerne '.
Her fortæller 4lilleputpiger om deres oplevelser fra turen

:

Vi kørte kl. 13.00. Kampen skulle først spilles kl, 15.00, men vi skulle af sted i god tid, så
vi kunne få en god plads, Det fik vi også, næsten midt for banen helt nede ved banden,
og solen skinnede. Ventetiden brugte vi til at spille kort i, Endelig løb de på banen, Vi var
meget spændte. Det var ikke så godt, at Esbjerg tabte, men vi heppede så godt vi kunne.
Autografer fik vi ikke nogen af, da spillerne skulle skynde sig ned i omklædningsrummet
efter kampen.
Men det var en rigtig god dag, og vi kunne godt tænke os nogle flere ture til Esbjerg.
Tak

til

SYDBANK for billetterne.
fodbold-hilsen fra Louise, Anne, Fie og Helle.
E

EItrEIAEIGIISO

P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, lll.75 26 02 1'l,lax.75 26 03 96
22
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HORNE PENSIONISTFORENING
Mandagsmøderne er som tidligere kl. 14.00
På gensyn og vel mødUDagny Henneberg

24.09.01

Karen Hungeberg, Nordenskov har boet i Amerika og er vendt hjem til
Danmark igen.

01.10.01

(Sammen med Sig) Poul Dyrvig, fhv. sygehusdirektør, Sundhedsvæsenet
set i bagklogskabens klare lys.

08.10.01

Gudrun Lysgård fortæller om en bedstemor eller en dreng, der rejste til København.

1

5.10.01

Pasgårds Tøjservice, Herning.

22.10.01

Karen Krogsgård, Brædstrup, et godt liv

29.10.01

Lærer Keld Søndergård, Horne.

05.1

1

.01

12.11.01
19.1

1

.01

-

oplevelser og erfaringer.

Thorkild Højlund, Aadum.
Hans Vestager, Ølgod.
lnger og E. Klemmensen, Nymindegab, sang og musik.

26.11.01

Sognepræst Lars Bom, Tistrup

03.12.01

Marie Zickert Sørensen, Hvidding, Den gyldne høst.

10.12.01

Oluf Rosgård, Kving, tur til Japan.

17.12.01

Elisabeth Hagling, Skovlund, Hollandsk bondekone fortæller.

07.01.02

Ernst Attermann, Svenning Olesen med fl. underholder med sang og musik.

14.01.02

Poul Hviid, om Færøerne.

21.01.02

Sognepræst Finn Pedersen

28.01.02

Grete Attermann, Sig.

04.02.02

Generalforsamling.

11.02.02
't8.02.02

Martin Møller Ølgod

25.02.02

Harald Christensen, Vejen, rejse med lysbilleder.
Erna Nielsen, Hodde, motion i hverdag, en glad pige.

04.03.02

Henning Østergård, Janderup, film fra Norge.

11.03.02

Gunnar Ahle Jensen, Kibæk, rejser og lysbilleder.

18.03.02

Afslutning, tag en pakke med til 25 kr., som vi skal spille om.

til programmet vil blive bekendtgjort under sammenYderligere oplysninger og
komsterne, der foregår på HORNELUND.DeT serveres kaffe til medbragt brød.
Kørsel til møderne arrangeres ved henvendelse til HO.RNELUND - Tll7526 0900. Pris 10 kr,
som betales til chaufføren. Formand i pensionistforeningen Johanne Hansen, Hornelund 24, Horne, - tlf. 7526 0333.
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:::::::::::.iffi :1,:::,,unden.skunnekkef åenbedre**R
Morgenkaffen trak mange mennesker til, bordene var hurtigt fyldte. Det var dejligt at se.
lgen i år var der stor tilslutning af stande, en stor tak tiljer, Ligeså en stor tak til alle private, forretninger og foreninger og ikke mindst Niels Øloaard Madsen som bidrog med et
flot beløb 16,628 kr, til Torvedagsudvalget.

TORVEDAGSNØGLER
Navnene på de der havde de rigtige nøgler til låsene:
2,500 kr, Dagli' Brugsen, Horne
1, præmie: Robert

-H

Schmidt

2, præmie: Sjanni

Andersen

3, præmie: Hans Chr.
4, præmie: Frederik

Høj

Lauritsen

'1,000 kr. Oskars Autoværksted

1.000 kr. Anders Jensen
1.000 kr. John Borg

5, præmie: Petra

Lauritsen

500 kr, Svend Aage Østerberg

6. præmie: Sonja

Klemmesen

500 kr. Horne Kro

7

I

,
,
,

Neopren Buks

Ankelbind

7

Er særdeles velegnet ved genoptræning
efter problemer med ømhed i lyske, lar
eller hofte. Kan benyttes til al slags sport.

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

I
,
I

I
I
I
I

,
,
,
)
,
,

- såsom
badminton,
teruris og
løb.

n

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport

Skanscn 2 . 6800 Varde . T11.752200 25
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PLAYBACK VED TORVEDAG EN
Gadespejlet er navnet på et projekt i Varde Kommune, som skal afspejle kommunens
børns ønsker og behov på det børnekulturelle område, Det er opbygget med et børneråd
og et modsvarende voksenråd. Derudover er der i alle lokalsamfund (skoledistrikter) en
nøgleperson, som kan igangsætte ideer fra børn, hvor de er. I Horne er det undertegnede med en "støttegruppe" af lnger Nielsen, Vivi Strømgaard, Maria Hansen og Eva Jessen.

Vi fandt ud af at det første projekt skulle være et børneplaybackshow ved Torvedagen
med børn fra 1. kl, til 7. kl, Vi begyndte at arbejde med at finde sponsorer og børn til at
optræde og fik god respons til at kunne gå i gang.
Der blev tilmeldt 6 grupper med 24 børn, som alle øvede sig virkelig meget. De lavede et
virkeligt godt show og havde det sjovt imens, Vi håber at publikum også nød showet,
Grupperne var 1. Grease, 2, Svenne og Lotta, 3. Soap, 4, Wheatus, 5. Femininum og 6,
Me & My, Efter en spændende afstemning, hvor alle kunne deltage, blev vinderen
Wheatus med Ole, Trine og Helle. Et stort tillykke til dem.
Vi har nogle meget dygtige børn her i Horne som tør stå frem på scenen, og de er meget
engagerede. Vi glæder os til næste år og håber, at der vil komme mange børn igen og
være med,
Vi arbejder også på andre projekter, så I kommer til at høre fra Gadespejlet igen,
På vegne af Gadespejlet, Dorthe Bejder

Tak til alle vore sponsorer:

Scenen er sponseret af TS Tømrer- og entreprenør vffom Schrøter. Musikken blev
leveret af familien Klint, Malle. Strømforsyningen samt en sodavand til de deltagende af Dagli' Brugsen, Horne. Førstepræmien af Haribo. Hårudsmykningen af
Salon Saxofoni. Kabel af Strømgaards El-service.
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FJORDEN RUNDT

- Frank Hansen fortæller:

d€l

Hans Guldager/Horne, Kim Hansenl/røgum, Kurt Poulsen/Bjerremose, Renå Møller/Janderup, Hans/Esbjerg, Frank K. Hansen/Bjerremose.
Vi mødtes alle ved pumpestation syd (nu nedrevet) kl. 19,00. Fik vores grej gjort klar til
den store mission,
Alle var oplagte og tændte for at komme i gang. Gav hinanden hånden og ønskede hver
især god tur. Kl. 19.50 startede vi. Det første stykke gik vi sammen alle 5.
Efter kort tid tog Kurt, Kim, Hans og Renå det lange ben forrest og væk var de. Jeg havde bestemt mig for ikke at følge deres tempo og gå mit eget, Havde på forhånd bestemt
at gå i 5 timer (ca, 6 km pr, timer) og holde pause 1 time.
Jeg stødte på Hans, Han var startet i Vostrup pga. bilen, Da han ville gå indtil lørdag og
kun var med for sjov. Hans var fra Esbjerg og jeg kendte ham ikke på forhånd. En rar
gut. Vi gik og sludrede imens den ene kilometer tog den anden, Pludselig var der 6n der
sagde "Hej Frank'. Det var Renå, Han kunne ikke følge det hårde tempo, de andre lagde
for dagen. Han sluttede sig til os og vi gik sammen i mørket, for lommelygter havde vi
ikke fået med!!
Så ved hvert vejskilt, måtte vi hen og 'røre" for ikke at gå forkert!!

Klokken ca, 23.30 kom vi til Nymindegab og der måtte Renå desværre stå af. Fik sagt
farvel, efter en kort pause.

Hans og jeg fortsatte mod Hvide Sande, Når man går forbi hotellet i Nymindegab og ud
på tangen klokken sent om natten er der bare mørkt og ingen lys at se. Man føler sig
noget alene i verden.
Hans havde snakket om, at han ville overnatte her et sted, men fortsatte sammen med
mig lidt endnu. Fint nok.
Mit tempo er hurtigere end hans, så vi går ikke sammen, men ca. 500-700 m fra hinanden.

Når lastbilerne kom drønende med 200 kn/t og masser af lys - og jeg tror squ de har
snakket sammen over radioen om at der gik nogle spredt på vejen, for når de kom hen
mod os og var tæt på fik man et ordentlig tut i hornet og man røg 2 meter i vejret af bare
skræk.

Efter 5 timers traven var det endelig tid til pause. Hans sluttede på. Fik medbragt madpakke, muslibar (vitalis) og bananer. Efter 20 min. besluttede vi at gå videre for ikke at
blive kolde, Endelig kunne Hvide Sandes lys skimtes i det flerne!!
Jeg havde fået Kims mobiltelefon af Rend i Nymindegab og pludselig ringede den!!
Det var Kurt "hvor er l" spurgte han. 'På vej ind i Hvide Sande' svarede jeg, 'hvor er l'
spørger jeg. 'Jeg sidder hef bliver der svaret i mobilen. 'Sidder, skal du ikke gå' spørger

jeg. 'Joh joh, men det går ikke længe/'svarede Kurt'
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Kurt og jeg mødtes ved rundkørsten i Hvide Sande. Der blev han hentet af hans kommende kone.
Jeg fortsatte alene videre, da Hans var noget presset. Jeg følte mig frisk og havde ingen
problemer. Solen er ved at stå op i horisonten mod øst. Et utrolig flot skue,

Holder pause ved Lyngvig Kirke. Har fundet et godt sted i vejgrøften. Hans slutter atter
Han varmer noget mad på trangia køkken. Jeg spiser min medbragte madpakke,
mulslibar og bananer, En kop kaffe ville være fuld - nå ikke. Efter ca. 45 min pause fortsætter vi. Hans er noget presset. Så jeg får bare mit eget tempo bliver vi enige om. Det
var sidste gang jeg så Hans.

på

jeg kommet til krydset i Søndervig og 'blinke/ til højre mod Ringkøbing. Smutter ind til en gammel dame, for at få noget vand. Hun byder på morgen-KAFFE og en
ostemad. Fik hele hendes livshistorie på 10 min. Hun fortalte at kl. 6.30 stod Kim og
Hans Guldager og skiftede trøjer ved hendes hus. Det vil så sige at jeg er 2 timer efter
Kl. 8.30 er

dem.

Jeg må atter videre og endelig efter en skøn tur langs vandet er jeg kommet til Ringkøbing. Gik langs havnen og ud af byen på en rigtig god sti, med nogle dejlige bænke for
hver 100 meter - det var fristende at sætte sig. Skifter sokker og hænger de våde udenpå rygsækken til tørre,
På skiltet står der 1 km til Velling og 9 til Stauning, Kom tilVelling og handlede i Brugsen.
Efter omstændighederne er jeg frisk nok og har ikke problemer andet end et par vabler.
Går ca, 1%km og møder et skilt hvor der står 9 km til Stauning, Efter min hovedregning
skulle der være 6-7 km?? Solen skinner fra en skyfri himmel og det er meget varmt og
ingen vind, Skifter atter sokker.
Jeg har ikke mere vand. Endelig kom jeg til et hus, hvor der var nogen hjemme. Ringede
på og spurgte efter vand " det kan du tro - det må man jo ikke nægte nogen' blev der
sagt. Og ved siden af døren stod en hvid plastikstol. Den satte jeg mig på, Det blev min

skæbne. Kom aldrig i gang igen Pokkers også. Det tog mig en time at gå den ene kilometer ind til Stauning, Jeg måtte desværre opgive.
Ringede til Anne-Marie og bad hende ringe til Kim, De var lige kommet i målved pumpestation nord. Kim hentede mig i Stauning og jeg målte turen til 7 km. Sølle 7 km fra målet
Bittert,

Alt i alt var det en god oplevelse og en spændende udfordring.
Til slut vil holdet bag turen, sige tak til alle som her støttet os og især tak for alle de bi-

drag som blev givet til Horne/Tistrup spejderne. Det blev til næsten 8.000 kr. Et utroligt
flot resultat, Tusind tak for det,

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

27
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SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.7515{525
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Frisk, billig
og lige i nærheden
Åbningstider:
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lørdag

HORNE,

8.00-18.00
8.00-17.30
8.00-12.00

6800 VARDE TLF. 7s260L44
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KIRKETIDER

Søndag 23.09.2001 kl. 09.00
Søndag 30,09,2001 kl. 10,30
Søndag 07.10.2001 kl, 19,30
Søndag 14.10.2001 lngen
Søndag 21.10.2001 kl.09.00
Søndag 28.10.2001 kl. 10,30
Søndag 04.11.2001 k|.09.00
Søndag 11.11.2001 kl. 10.30
Søndag 18.11.2001 k|.09.00
Sognepræst

Lars Bom

FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154,
Horne

Høstguds$eneste

Kirke

tlf,7526-4055
t1f.7526-0042
tlf,7526-0085

Horne

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20,

Horne

flf. 7526-0031
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AKTIVITETSKALENDER

sept. 22.09.2001 HorneHavekreds.Plantebyttedag
29.09.2001 Høstfest
30.09,2001 Afsløring af skulpturer v/Horne Kirke
05.10.2001 Årsmøde 4H
12.10.2001 Skolernes motionsløb
23.10.20Q1 Generalforsamling. Horne Støtteforening

okt.

26.10.20U

Forældredag på skolen
31,10.2001 Afslutningsmøde ungdomsfodboldtrænere TB/HlF

nov.

03.11,2001 Revy
06.11.2001 Familie & Fritid. Mad for hele familien
19.11.2001 Generalforsamling. Horne ldrætsforening
24.11.2001 Horne Havekreds, Juledemonstration
26,11.2001 Familie & Fritid. Julefortællinger
dec, 03.12.2001 Julekoncert
06.12.2001 lndskrivning til børnehaveklasse i skolen
14.12.2001 Juletræsfest
16.12.2001 JuleoPtog
jan. 19.U.2A02 Højskoledag
febr, 01.02,2002 Generalforsamling4H
02.02.2002-

03.02.2002 Horne Mesterskaber i Badminton
07.02.2002 Skolefest
27,02.2002 Familie & Fritid, Virksomhedsbesøg

marts

18,03.2002-

22.03.2002 Åbent-hus uge på skolen

april

juni

19,03.2002
23.03.2002
03.04.2002
13,04.2002

Familie & Fritid, Afslutning og udstilling
Gymnastikopvisning i Horne Hallen
Generalforsamling. Familie & Fritid

uge

SPortsuge

23

HIF/HIP fest

18.06,2002 ldrætsdagiskolen
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING
v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENATJLT

Ølgodvej 148

Irf.

Eounum
6870 Øtgod

rrf. 75 29 93 33

75 26

0t 55

Bit. 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bitflf. 2122680u20330163

tl
o9

ew

ooJ

$':Billr'

IION,I\TE
JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 VARDE - TLF:75 26 00 93

Alt tømrer- og

Vognmand

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

snedkerarbejde,

såvel nyt som gammelt, udfgres.

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

CAFETERIA
Horne

ldræts Park

Mødelokaler op

-Æ-

W-,.

til

100 pers.

fus,--

v/Lisbeth Stig. Ølgodvei

33. Home. 68@ Vorde

Mekaniker

Andersl(Jensen

Yå fli" å 11'f-?i :lH. udrøres
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SMS service

Kunne du tænke dig et "næsten" døgnåbent pengeinstitut, der

oveni købet altid er lige ved hånden?
Hvis ja - så er SMS service løsningen. Her kan du via din

mobiltelefon nemt klare en stor del af dine bankforretninger,
heriblandt forespørgsler på saldo og posteringer samt få oplysninger om valutakurser.
Det er da nemt - og smartl

Kig forbi og bliv tilmeldt

SDA

AAndelskassen
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00
unnruu.sda.dk/horne
32
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