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Med 400 tilskuere og flotte opvisninger af 12 gymnastikhold, blev Horne Gymna-

stikforenings jubilæumsopvisning i Horne-hallen en dejlig oplevelse.

Blandt holdene vakte de to jubilæumshold, ledet af Anna Uhre Schmidt og Laurids

Pagaard, rigtig minderne frem.
Opvisningen sluttede med over 100 unge fra Brejninggård Efterskoles elevhold.

På billedet nogle af drengene fra Team Tarzan i flot balancekunst.
Claus Larsen og Christian Juelsen

Morten Stig og Morten Ellegård

Christian Hansen og Jakob Vig Nielsen

NicolajStald Pedersen og Stefan Knudsen

Gymna-

Fra venstre:
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HORNE

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

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
BerteL Sørensen - TIf. 75 24 72 33

. El-inslollotioner

. Hvidevoreservice
r EDB- og Doto-instollotioner
o Antenneonlceg
o lnduslri-instollolioner
. Afd. of Olesen & Jensen

Råuf;i3;
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

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

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
11f.7s26-0430

Pedersen - Nielsen
Habrehøjvej '14, Horne
6800 Varde - Tlf . 05 260467

Horrre
Tørnrerforretning
@

Trf.7s2602t4

aoLrQByQqEar
rNDV S'r8rBy CqESI
LANDAnV qSAyCCEB|
FSITIDSfiASE
BEP AEASTIONSABAEJDE
PAO J ERTEErNQ AF ByqqEAl

Tomrerm.: KnudLundHøttsen,75260214
Ing.: Moften Henneberg,752603I6

tAa{iiij,;tnt

Strømgårds
Et - Service

Vi tiibyder alt lige fra alm. service,
n1'byggeri, industri, landbrug
ti.l hvidcvarcr m.m.
Døgnvagt pe ilf. 7526-0070
Mobiltlf. 2076 6670

[jner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne
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TouR DE PEDAL TCgfMajår2000 a?itliql:=
Tag hver mandag cyklen ud i naturen omkring Horne.

Start fra Horne Stadion kl, 19.30.

Startkort udleveres fra kl, 19.15. Pris 2 kr.

Mandag den 1. maj Mandag den22.ml
Mandag den 8. maj Mandag den 29, maj

Mandag den 15. maj

Søndag den 28. maj - Cykeltræf (Bredmosevej 21) ved Tambours have serveres øl og

vand til medbragt madkurv kl. ca. 12.00 - 13,00"

Kl. 13,30 er der lodtrækning om 2 stk. cykler.

Sponsorgaver modtages med tak, Disse gaver udtrækkes hver mandag i Horne Tour De

Pedal,

Mød op og få mange cykelvenner og masser af frisk luft.

Hilsen Cykeludvalgel

Kirsten, Gudrun, lngeborg og Else Marie

'MINI LEGESTUEN" STARTER IGEN

Fredag den 31, marts 2000 kl. 9.00 - 12.00 starter Mini legestuen op igen efter en pause

på et par år. Det bliver i legestuens lokale, ovenover børnehaven.

Det er primært et tilbud til børn i alderen 0 - 3 år. Større søskende er natudigvis også

velkommen. Børn under skolealderen og deres forældre kan også kigge forbi,

Medbring selv kaffe - the - saft - brød.

Kom og vær med til hyggeformiddag hver fredag.

Vi holder sommerferie-afslutning den 16. juni 2000, og starter op igen den 4. august

2000.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta Guldager tlf.: 7526-0501

Dorthe Bejder tlf.:7526-0995

Ninna Gejl Pedersen tlf,: 7526-0605

På Mini-legestuens vegne/Ninna Gejl Pedersen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



HORNE KIRKE

Aftensangs-gudstjeneste i Horne Kirke

tirsdag den 16. maj, k|.19.30.

Medvirkende: Elever fra Horne Skole / Edith Knudsen.

æst Finn Pedersen

GADEFODBOLD

I forbindelse med sportsugen afholdes årets gadefodboldturnering.

Dagen er fastsat til søndag den 4. juni, så nu er det om at få fundet de gamle sko frem
og få stablet et hold på benene.

Regler: Der må højst være 5 spillere på banen ad gangen. Der skal være 1 kvinde/pige
på banen, og højst 2 aktive spillere på hele holdet.
Man er aktiv fra junior og opefter - blot man har spillet mere end 2 turneringskampe i den
i gangværende sæson, uanset serie/række. For at kunne deltage skal man være aktiv i

Horne ldrætsforening eller bosiddende i Horne sogn,

Tilmelding senest søndag den 21. maj til:

Peter Jeppesen, Gl. Præstevej 93
Søren Jensen, Bjerremosevej 35
Bernt Ø. Mikkelsen, Torvegade 19 C, 2mf,

HW

tlf.7526-0266 eller

11f.7526-0472 eller

[f.7522-3411.
HIF Fodbold

TIL HUNDENES LEDSAGERE

Hvor kunne våren være frisk og grøn

uden alle de hunde høm - høm

Hundens bedste ven, find posen frem

så alle kommer ren-skoet hjem.

Hilsen fra hver gade, sti og vej,

Vis hensyn!
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GAMMELT JERN OG METALLER R
$#i_

Torvedagsudvalget kommer og samler gammelt jern lørdag den 20. maj. \j'tiF

Vi skulle gerne samle meget gammelt jern, da pengene fra salget går til "åben by' arran-
gementet i forbindelse med torvedagen.

I kan ringe til Torvedagsudvalget,

Kirsten Jeppesen llf .7526-0257
lnger Hansen

Jens Karlsen

Gert Jensen

Hans Jepsen

flf.7526-0392

ilf .7526-0292
[f .7526-0024
If .7526-0492

I kan også aflevere det ijern-kassen ved Flemming Christensen.

Med venlig hilsen Torvedagsudvalget

P,S.: Torvedagen er den 19. august 2000.

HORNE VENSTREFORENING

I samarbejde med de øvrige venstreforeninger i Varde Kommune, arrangerer Horne
Venstreforening tur til Odense den 25. maj 2000 for foreningens medlemmer.
Programmet er følgende:

kl,07.10 Afgang Billum Busser

k1.07.20 AfgangJanderup
kl. 07,30 Afgang Fritidscentret, Varde

kl,07,40 Afgang Shell, Ribevej, Varde

ca. kl, 09.00 Kaffe og rundstykker i bussen

kl, 09.45 Ankomst W2, Odensen - rundvisning

kl. 12.30 Frokost på Jensens Bøfhus, Odense

kl. 13,45 Kunsthallen, Brandts klædefabrik - rundvisning

kl, 16.15 Afgang Odense

kl. 18.15 Forventet hjemkomst

Pris: ca.275,- kr. (drikkevarer på Jensens Bøfhus excl.)
Tilmelding: senest den 1. maj 2000 til Sigurd Møller,Ilf .7526-0226.

Horne Venstreforening
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SPORTSUGEN 2OOO

Sportsugen bliver i år afuiklet i tidsrummet fra den 3. - 10. juni. Her følger en kort
big oversigt"

Ugen starter med børnegøglervogn. De seneste år har været en stor succes både delta-
ger- som publikumsmæssigt, og vi håber det også bliver tilfældet i år. Efter børnegøgler-
vogn er der børnediskotek i teltet,

Søndag afuikles der gadefodbold og rafleturnering.

Mandag er grundlovsdag, hvor vi har planlagt'pige-frokosf' i teltet. Mændene må denne

dag blive hjemme, men de kan så se frem tilfesten den kommende lørdag. Viforventer
at begynde frokosten forholdsvis tidlig på dagen,

Som noget nyt har vi børnedyrskue om tirsdagen. Har du et kæledyr eller overvejer du at

anskaffe et, så mød op.

Opslag om arrangementet følger snarest.

Onsdag kommer politiet og giver opvisning med deres hunde.

Herefter er der underholdning i teltet ved H. C. Vartenberg, kendt fra Østjysk Musikforsy-

ning,

Tour De Horne finder sted om fredagen. Udvalgene i HIF stiller i år med cykelrytterne,

I lighed med forrige år vil alle, som har sponsoreret 100 kr, eller mere deltage i lodtræk-
ningen om forskellige præmier.

1. præmie er et weekendophold for 2 pers.

Lørdagen er der fest i teltet, Daddys - et 4-mands orkester fra det Nordjyske kommer og

spiller et blandet repertoire af numre fra ind- og udlandet.

Sportsugen vil også byde på håndbold- og fodboldkampe samt billardturnering,

Sportsugeudvalget

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

Bankoklubben

s
forelø-
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HORNE PENSIONISTFORENING

Udflugten onsdag den 21.juni 2000 gårtil Fyn.
Vores guide Astrid Ellegård følger os på turen, I Strandlyst blomsterhave drikker vi for-
middagskaffe. Middagsmaden indtager vi på Hundstrup kro,

Derefter går turen mod odense, hvor vi skal se et plejehjem, og her får vi også en tår
kaffe,

Vi kører så til Svendborg og sejler derfra til Tåsinge. Vi slutter dagen hos Astrid Ellegård,
hvor vi får en kop the og et par stykker mad, og hygger os. Herefter går turen hjem,

Afgang fra Hornelund kl. 7,30 og fra Kirkepladsen kl, 2.3S,

Forventet hjemkomst kl. 21.00.

Pris 200 kr,

Tilmelding senest den 17. juni 2000 på ilf. 7526-032S.

Vel mødt - Horne Pensionistforening

Halvdagsudflugten onsdag den 2, august 2000 går til Østjylland - se annonce i næste
nummer af Horne-Posten.

NYT FRA BRUGERRADET

Efter generalforsamlingen har Brugerrådet den 10. april haft konstituerende møde, og
rådet har konstitueret sig på følgende måde:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Rådsmedlem

1, suppleant

Suppleant

Suppleant

Jens Hansen

Gunner Andersen

Elly Jensen

Edith Rasmussen

Laurids Pagaard

Gunnar Lauridsen

lngrid Sønderskov

Petra HøjLauridsen

Brugerrådet Edith Rasmussen
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KAMPE PA HORNE STADION

Lilleput C drenge
Torsdag 04.05,00

Torsdag 18.05.00

Onsdag 31.05.00

Torsdag 15.06,00

Drenge C

Torsdag 04.05.00

Torsdag 11.05.00

Torsdag 25.05.00

Torsdag 08.06.00

Miniputpige C

0nsdag 26.04.00

Mandag 29.05.00

Miniput Drenge B

Lørdag 29,04.00

Lørdag 20.05,00

Lørdag 17.06.00

kt, 18.00

kt.'18.00

kr. 18,00

kl, 18.00

kt. 18,00

kt. 18.00

kl. 18.00

kl. 18.00

kl. 18.00

kt. 18.35

kt. 18.00

kl, 18,35

kt, 10.00

kl. 11.10

kl. 10.00

kt, 11.10

kl. 10.00

kt. 11.10

H@W
Tistrup/Horne - Ansager lF
Tistrup/Horne - Sig/Thorstrup lF

Tistrup/Horne - Vester Nebel/Ølufuad B

Tistrup/Horne - Varde lF

Tistrup/Horne - NUI F/NRUI

Tistrup/Horne * Oksbøl B

Tistrup/Horne - MOT GU

Tistrup/Horne - Sigflhorstrup lF

Tistrup/Horne - Varde lF
Tistrup/Horne - Hejnsvig lF

Tistrup/Horne - Grindsted GIF 2

Tistrup/Horne - Glejbjerg SF

Tistrup/Horne - Nordenskov lF

Tistrup/Horne - Varde lF 2

Tistrup/Horne - Ølgod lF

Tistrup/Horne - Grindsted lF 2

Tistrup/Horne * Strellev/Lyne GU

Tistrup/Horne - Ansager lF

FODBOLD PA HORNE STADTON

øDag Dato Tid

Fredag 28,04.00 kl. 17.30

Fredag 28,04.00 kl. 19.00

Fredag 05,05,00 kl. 17,30

Fredag 05.05.00 kl. 19.00

Fredag 12.05.00 kl, 17.30

Fredag 12.05.00 kl, 19.00

Fredag 19.05.00 kl. 19,00

Hold

Drenge A

Serie 4, herrer

Lilleput A

Serie 6, herrer

Lilleput B

Serie 6, herrer

Serie 4, herrer

Modstander
Varde lF

Lunde B

Jerne lF 92

Henne B

Varde lF 2

Lydum lF

Sdr, Omme lF
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Lørdag 20,05.00 kl, 10.00

Søndag 28.05,00 kl. 17.30

Søndag 28.05.00 kl. 19.00

???
Torsdag 01.06.00 kl. 19.00

Mandag 12.06.00 kl. 19.00

Mandag 12.06.00 kl. 17.15

Damejunior

Drenge A

Junior A

Lilleput A

Serie 4, herrer

Serie 6, herrer

Damejunior

Grindsted

Sædding/Guldager lF

Esbjerg Nordvest

Tjæreborg lF

Filskov lF

Skovlund lF

FC Midtjyden

Ændringer kan forekomme. Se i øvrigt annonceringerne i Ølgod Ugeblad.

LYSKENSKADER

Hvordan undgår du skaden?
De fleste lyskenskader opstår pga. for korte muskler i sæde, hofte og ryg samt
kuldepåvirkning ved forkert beklædning. Muskulaturen i lændehoftebøjeren og
det lange lige hoved i lårmusklen ses ofte for kort hos fodbold- og hockeyspille-
re. En del løbere har også dette problem. Lænden og sædet kan udspændes
ved denne øvelse... (husk begge ben).

H-oltebøjerrnrrsk lerr rrdspændes

-- således. . lHusk begge ben).

Det lange lige hoved i lårmusklen t>
udspændes således... (Husk begge ben).

Drr bør lade disse tre udspændingsovelser indgå i dit
opvarnrningsprogram 0g efter træning

Denrdover kan du beskytte dig llorl lvskenskader ved at
undeå kul(le Leks. ved at tage et par uld varmebukserpå

MATAS SPORTS CARE

Skansen 2 . 6800 Varde . T1f.752200 25
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Fodboldudvalget
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TAK TIL HORNES BORGERE

Vi vil gerne ad denne vej takke for den deltagelse, der blev vistos ved Louises død, samt
i forbindelse med hendes begravelse,
Det har midt i vores store sorg været en uforglemmelig oplevelse at mærke Jeres trøst
og sympati - "det lille samfunds trygge favn,.

I skal være klar over, at hvert eneste nik, klap på skulderen, håndtryk og knus er med til
at styrke os, til at komme videre.
Det er ikke ordene I siger, eller det I gør - men alene at I viser, at I tænker på os, Det er
meget værd.

Louise var en glad og vellidt pige, som ikke gik af vejen for noget, Hun var altid klar til
fest, farver og mange mennesker. Hun kendte mange mennesker - som også begravel-
sen beviste. Hun var ikke blot vores pige, men mange andres - det er vi stolte af.
Tak fordi I mødte så talrigt op.

En speciel tak skal lyde til:

- Vore naboer for smuk pynt i kirken
- Louises gamle 7" klasse
- Pernilles gamle 7. klasse
- Christians 3. klasse
- Til alle forældrene

Vi har stadig brug for Jer.

Christian, Pernille, Gitte & Poul Erik Juelsen

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage østerberg
Kirkebakken 5, Home.l|'1.7526A102

Homelund:
Fabriksvej 25, Horno
6800 Varde
Trf . (05) 26 00 11
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ANSSCNTTNING I DAGLI' BRUGSEN, HORNE ZDOqII'4IITIET.I
ved generalforsamlingen den22. marts 2000.

Årets resultat
Omsætningen er desværre faldet i år til 9,326 mio. kr, Konkurrencen fra Varde har været
hård. Men med personalets hjælp ved afpasning af omkostningerne, er der også et pænt

resultat i år.

lnvesteringer
Renovering af baggang/opgang til 1. sal. Tyverisikret skab til tobak i butikken - efter et

indbrud den 9/9 1999. Samt en ny vægt til frugt og grønt.

Arrangementer
I 1999 havde vi grillaften torsdag den 20. maj, hvor vi havde åbent til kl. 22.00 hvilket var

landsdækkende i forbindelse med dividendeudbetalingen.

Denne aften blev en gevaldig succes med gratis grillmad på p-pladsen og underholdning

ved uddrag fra børnegøglervognen og Square dance fra Tistrup.

Sommertoner og sommervejr bl.a, leveret af Filur musik.

Med ca. 300 spisende gæster er det sjovt at arrangere en sådan aften,

Torvedagen, som blev afholdt i august, var vi også med til. Vi havde flyttet lidt af frugt og
grønt boden udenfor.

Julearrangementet gik igen tilbage til den gamle tradition med servering af gløgg i butik-

ken - søndagen før jul.

FDB

Fra FDB kan nævnes, at den samlede omsætning er på 36,8 mia. kr., som er uændret i

forhold til 1998. Dette svarer til en markedsandel på 3870.

Samvirke - et godt forbrugerblad med gode artikler, spørgsmål og svar, øgede sit oplag

til ca. 490.000. Og med ca.1,2 mio. læsere hver måned er detfortsat Danmarks mest

læste magasin.

Dividende - Det opsparede dividende - og bonusbeløb, som blev udbetalt i maj, var det

største nogensinde. I alt havde medlemmerne opsparet 342 mio, kr. for 1998, Det var en

stigning i forhold til året før på 13o/o.

På internettet er FDBs hjemmeside - www.fdb.dk - blevet udbygget med information om
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gensplejsning, økologi, miljø og allergi.

Her kan man bl.a. også lige tjekke sin opsparede dividende"

Man taster sit medlemsnummer og vupti opsparet beløb 1999 og til dato i år 2000 vises
på skærmen. Et besøg værd!

Med hensyn til dividenden kan man til enhver tid også få oplysningen på telefonen på nr,

43 86 20 20

Medlemsfordele
Hvorfor så handle i Dagli' Brugsen, Horne?

Mine forslag:

LokalUvi kan ikke undvære Brugsen i Horne

Overskuelig butik - ingen lange køer, for at få lov til at betale.

Frister ikke til størrere impulskøb i lighed med storcentre.

De fleste steder kommer der om mandagen en let genkendelig DagligNyt med posten.

Billigt? - Ja alt taget i betragtning (det er sagt før) - 2o/o (sagtens 1,000 kroner)

Der skal spares mange gange, på mange ting op til 1000,- kr, - ikke at forglemme ben-
zinprisen.

Og så er der lige det med sløjfen! FDBs egne mærker er lette at kende på den rødlhvide
sløjfe, som er forbrugernes garanti for, at varen lever op til de særlige krav, FDB stiller.
Vi vil gerne herfra slå et stort slag for at handle lokalt. Og brug kortet - det betaler sig!

Fremtiden

Dette punkt har vi nok beskæftiget os med lidt mere end normalt - selvom vi altid handler
udfra, hvordan vil det gå i fremtiden?

Vi fik et tilbud fra John Borg i foråret sidste år, om det var meningen vi på længere sigt,
ville sælge benzin fra Brugsen? Da han stod overfor valget mellem at etablere kortauto-
mat eller lukke benzinsalget. Det tyggede vi så på i bestyrelsen, undersøgte muligheder-
ne - og da vi så havde chancen for at erhverve nabogrunden og fik tilladelsen fra kom-
munen, takkede vi John - og gik i gang med projektet sammen med OK.

Beslutningen er enstemmigt i bestyrelsen, udfra den betragtning, at vi vil fremtidssikre
vores butik.

Vi tror på det bliver en succes, da vi i dag er bekendt med mange som bruger benzinkort,
også OK kort.

Så i uge 13 starter vi op med tidsplansmøde og forventer tanken klar til ibrugtagning
knap efter påske.
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^
Vi forventer også i år åt ,ftoldr et arrangement i forbindelse med lang åbning til kl. 21.00

i uge 19.

Sluttelig

Til personalet skal lyde en tak - nye siden sidste år er Arne, Anne Marie Jensen og Anne

Mette. Den faste stab i butikken er derudover Else Marie, Lillian ved særlige lejligheder,

Karina, som vi byder velkommen tilbage fra orlov og Karsten.

Tak for et godt år, med ønske om held og lykke i det nye år.

På valg til bestyrelsen var Henning Pontoppidan som frabad sig genvalg og Keld Brøste.

Eva Guldager blev nyvalgt og Keld Brøste genvalgt.

Tak for en hyggelig aften, hvor 35 var mødt frem og spørgelysten ikke var særlig stor.

Ved kaffebordet, med nogle flotte landgangsbrød, hyggede man sig med toner fra "%
solstrejf" ved Conny Leerbeck.

På bestyrelsens vegne/Anni Thomsen

Arrangementet i forbindelse med åbningen af OK-anlægget annonceres i Brugsen.

Ligeså konstitueringen af bestyrelsen.

HORNE AUTOVÆRKSTED

I overensstemmelse med Dagli'Brugsen stopper vi med benzinsalg medio maj.
Vivil gerne sige tak til en utrolig god og stabil kundekreds gennem mange år.

Horne Autoværksted fortsætter som hidtil med salg og reparation af biler.

Hanne ag John

;":"Billt'
r*r.o.n;wg r*da<tany'ded
JOHN gORG HANSEN
XORNE - 6800 YARDE . TLF: 75 26 00 93

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13



NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Lige nu mærker vi foråret alle vegne, også på skoren. Emneuger har været på program-
met i de fleste klasser. Børnehaveklasse, 1. og2. klasse har arbejdet på fuærs over
emnet "vand". F,eks. skulle eleverne undersøge mængden af vand i frugt og grønt, for-
dampning af vand m.m.

En klasse har opfundet nye lege, som er blevet afprøvet på de mindre klasser. At få
reglerne skrevet ned til en ny-opfunden leg, så andre forstår meningen, er vist ikke helt
problemfrit.

Foråret betyder også l/-årlige skole-hjem samtaler, som allerede nu er afuiklet i enkelte
klasser.

Førsie i april blev der på skolen afholdt "åben-hus-uge'. Mange forældre fandt tid til at
kigge forbi, Forældrene kunne komme og gå hele ugen, hvilket betød, at klasserne ikke
var overfyldte af interesserede forældre. Eleverne var derved ikke så påvirkede af tilsku-
erne, så vi fik en mere naturlig indblik i, hvordan en undervisningstime forløber. lnteres-
sen var størst i de mindste klasser.

Vi er fra Ribe Amts Trafikselskab blevet mødt af en buskørsel nedlæggelse. Fra
sommerferien kører rute 731 ikke længere fra skolen kl, 14,00, Da vi har enkelte elever,
som er kørselsberettigede forventer vi, at kommunen indsætter bus til kørsel af disse.

skolen har sagt ja til at deltage i 'Åben-by"-srrangementet, som foregår i forbindelse med
torvedagen den 19. august" skolen vil være åben for interesserede fra kr. 11-14.

Skolebestyrelsens årsberetning er lige på trapperne, Vi vil i forbindelse med udgivelsen
af denne, invitere til fællesmøde for alle forældre lige som sidste år, så kryds allerede nu
mandag den22. maj 2000.

På skolebestyrelsens vegne / Linda Møller

Advokat Per Bovi6n Christenien
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Ttf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 68W Varde, tlf. 75 26 M I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 12.00
Kontortid privat: Torsdag kJ. 17.00 - 19.00
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FAMILIE OG FRITIDS AFTENSKOLE
Afslutning

Horne Aftenskole holdt afslutning og udstilling på Horne Kro den 28, marts 2000.

Aftenskolen havde budt på mange forskellige kurser i vinterens løb: Stenhugning, flet
med metaltråd, blomsterbinding, papirklip, orkering, knipling, litteratur og madlavning.
Fra disse kurser var der lavet en flot udstilling i krostuen.

Udstillingen bød også på nogle af næste sæsons tilbud bl,a, pileflet, dukker, trolde og

nisser.

Aftenens underholdning blev leveret af Bjergbankens Ældrecabaret fra Middelfart.
9 damer og 6n mand, der leverede forrygende underholdning med både sange - alle

kunne synge med på, og komedier,

En god og underholdende aften med nogle livsglade damer der viste, at alder ikke er en

hindring.

Jette N. Karlsen

FAMILIE OG FRITID

Den ordinære generalforsamling i Familie og Fritid, Horne fandt sted den 3" april 2000.

På valg var Grete Ditlevsen, Jette N. Karlsen, Dagmar Kristiansen, Dorte N. Bejder og

Mona Clausen.

Grete, Jette, Dorte og Mona blev genvalgt og Tove Ellegaard blev valgt som suppleant.

Vi siger tak til Dagmar for godt samarbejde i de forløbne år.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Mona Clausen

Næstformand Grete Ditlevsen

Kasserer Berit Gram

Sekretær

Annoncer

Suppleanter:

Revisorer:

Jette N. Karlsen

Kirsten Bødskov

flf.7526-0400

ilf.7526-0299

flf.7526-0163

ilf.7526-0929

ilf ,7526-A312

ill.7524-1044Aftenskoleleder Tove Sørensen

Herdis Andersen og Tove Ellegård.

Lene Jensen Hansen og Dorthe N, Beider

Familie og Fritid, Horne / Mona Clausen
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SOMMERLEJR 2O()(}

Turen går for juniorspejderne og opefter til Korpslejren i Randers. Her forventer man
omkring 25.000 deltagere, så mon ikke det kommer til at koge og syde af spejderaktivite-
ter og fællesskab deroppe.

Har du lyst til at deltage kan du nå det endnu. Du skal kontakte din enhedsleder, som vil

sørge for din tilmelding - men sid ikke for længe i sofaen, sidste frist er tæt på,

Bævere og ulve skal en tur til Skærbæk ved Ribe, Her skalvi bo ien hytte som hedder
Hjerrisager. Den ligger i et godt område, hvor både by og natur er inden for rækkevidde.
Vi har tidligere været i Skærbæk, i en anden hytte, og vi ved, at der er rigtig mange mu-
ligheder dernede. Hvis du er bæver eller ulv vil du snart modtage forhåndstilmelding til
årets sommerlejr, så kom ud af posen og tag med - det bliver alle tiders.

PS.: Mere information vil der selvfølgelig komme de næste par måneder, så hold øje

med sedler fra børnene.

SPEJDERNES FASTELAVN 2(}()O

Endnu engang mødte masser af børn i fantastisk flotte kostumer op sammen med deres
forældre, for at slå katten af tønden. Tønderne fik bank til karamellerne flød, kroner og
næser blev uddelt til de heldige og de mindre heldige. De tolv flotteste kostumer blev
kåret, Her nævnes de i vilkårlig rækkefølge: lndianer, vinflaske, solgudinde, dinosaurus,
et hus, en tyk fisker, prinsesse, M & M's pastil, Robot, kannibal, hest og en gulerod.

Det var et svært valg for vore dommere, for der var virkelig mange flotte, kreative og
festlige udklædninger,

Børn og voksne fik herefter kaffe, sodavand og fastelavnsboller,

Alle børn blev budt på piratløb udendørs, så der var en lille pause med omklædning til
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Med venlig hilsen Spejderne / Tina Nielsen, gruppeleder

EN LILLE NYHED

Jonna, Lars, Frank og Line har fået en "baby". Den bor i hønsegården, og nyder selska-
bet i sin nye familie. Den har fire ben, er sort og siger øf , øf . Så skulle du høre noget om
at der bor en lille gris i familien Pedersens hus, er det ikke helt løgn,

Line var heldig at vinde øffe-grisen ved spejdernes generalforsamling ved en lod-
trækning, så vi siger tillykke med familieforøgelsen,

Spejderne / Tina Nielsen

vl
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vintertøj. Vejret var med os, det var koldt men solen skinnede og sneen tog en lille pau-

se. På posterne skulle børnene lave en piratflag, trække sig i land på en øde ø, fodre
hinanden med flødeboller med en klo, grave guld i sandet, få kugler igennem labyrinten,

huske hvad skattekisten indeholdt og skyde til måls med en slangebøsse. Hold nr. 2 blev
vindere af løbet.

Klokken nærmede sig 12,30, og alle kunne købe sig en pølse med brød og en sodavand,

Vi håber I havde en god dag og at I har lyst til at komme igen til næste år.

Tak for denne gang.

Spejderne / Tina Nielsen, Gruppeleder

KONFIRMATION I HORNE KIRKE
Søndag den 7. maj2000 kl. 10.00.

Konfirmander Horne 1999-2000

Jan Søndergaard Andersen, Ølgodvej 131, Horne

Michael Peder Andersen, Habrehøjvej 14, Horne

Martin Brink, Ølgodvej35, Horne

Christian Christiansen, Ndr. Hindsigvej 7, Horne

Ralf Elbæk Hansen, Ølgodvej 87, Horne

Renå Pallesen Hermansen, Mallevej 70, Horne

Uffe Møller Holm, Ør. Bounumvej6, Horne

Jon Jensen, Nordentoftsvej 8, Varde

Jesper Koldsø Jørgensen, Stadionvej 4, Horne

Frank Ditlev Larsen, Mallevej 9, Horne

Preben Harck Madsen, Sdr, Mallevej 35, Horne

Steffen Stald Pedersen, Hornelund 494, Horne

Sandie Eis, Habrehøjvej 15, Horne

Heidi Lykke Ellegaard, Hindsigvej 4, Horne

Jeanett Klingenborg Hansen, Habrehøjvej 13, Horne

Jeanette Hansen, Aspgårdvej 21, Horne

Maja Lund Hansen, Klokkedoj 30, Horne

Mette Nim Jensen, Ndr, Stavskærvej59, Horne

Jane Stig, Ølgodvej 33, Horne

Telegrammer afleveres lørdag den 6. majiHorne Kirkesvåbenhusitidsrummet 10.30-
12,30 og afhentes af konfirmanden selv samme dag i tidsrummet '12,30 - 13,00"

Kirkens personale påtager sig intet ansvar for bortkomne effekter.
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TAK

Her igennem vil vi gerne rette en STOR TAK til alle, der var med til at fejrer vort 100 års
jubilæum den 24, og 25. marts 2000.

Tusind tak for pengegaver og biomster. Vi ser frem til at omsætte det i redskaber og
lignende til glæde for alle gymnaster i Horne Sogn.

Den 24. marts løb vores lokalopvisning af stablen og det blev helt igennem en aften med
god og underholdende gymnastik. I anledning af jubilæet viste både damerne og herrer-
ne gymnastik, der var mindst 50 år gammel. Mon ikke den unge generation syntes, at det
var helt utroligt, at man kunne lave gymnastik helt uden musik eller med klaver musik,
Som afslutning på denne flotte gymnastikaften havde vi inviteret elevholdet fra Brejning-
gård Efterskole. Det var virkelig en oplevelse at se 110 gymnaster på gulvet og se hvad
et efterskoleophold kan føre til.
Efterfølgende var der kaffe i det store mødelokale og det så ud til at kaffedrikkerne nød
at slippe for diskoteksmusikken, som til gengæld blev nydt i fulde drag af vore unge
gymnaster.

Lørdag formiddag slog vi dørene op og bød på kaffe og saftevand iforbindelse med en
uformel reception. 70-80 personer glædede os med et besøg. Der var repræsentanter
fra mange lokalforeninger, erhvervsdrivende, naboforeninger, DGI amtsforeningen, Var-
de Kommune, og ikke mindst mange lokale, der har haft stor tilknytning til gymnastikfor-

eningen.

Lørdag aften sluttede vi så af med fest, hvor ca, 135 deltog og det blev en dejlig aften for
både unge og ældre.

Humbug (tidl. rep.gymnaster) underholdt med klovneagtige trampolinspring, der ind i

mellem så lidt vildt ud, men det var til morskab for os alle,

Både fredag og lørdag var der mulighed for at se en særdeles flot udstilling med fotos,
dragter både nye og gamle og andre gymnastikrekvisitter. Rigtig mange fik studeret det
grundigt og mon ikke lokalarkivet efterfølgende får styr på nogle navne.

Vi i bestyrelsen er enige om, at det var en stor og uforglemmelig oplevelse, at fejre gym-

nastikkens jubilæum i Horne, men det kunne kun lade sig gøre, fordi der var mange der
tilbød deres hjælp til forskellige ting. Vi må heller ikke glemme alle vore gymnaster, store
som små. Uden jer ingen opvisning. Også en stor tak til Horne-hallen, Lone og Niels, for
godt samarbejde i forbindelse med arrangementerne.
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GYMNASTIKOPVISNING
Lørdag den 17. juni kl. 19.30 i Horne-hallen. = *-F,

7..^-/ \.+J

Hele jubilæumsåret slutter vi som tidligere omtalt af med en forrygende opvisning af

Eliteholdene og Bisseholdet fra Ollerup. (se annonce i næste nummer af Horne-Posten)

Bestyrelsen i Horne Gymnastikforening

Lissi Oettinger, Margit Hansen, Bente Dinesen,

Ninna Gejl Pedersen og Lene Jensen

'-df ,,
' 4t1151 

'rts

Øverst: Receptionsgæsterne hyggede sig. For bordenden Anna Pagaard, Krista
Madsen, Laurids Pagaard, Svend Bruun, Christan Schønning Madsen, Johannes
Nielsen, Bakken Slrebø1, Bent Kristensen og Birthe Strebø1.

Nederst:Den flotte udstilling af gymnastikdragter, gymnastikbilleder, protokoller
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Jeg har lyst til endnu engang at gratulere 'den unge dame', som lige er fyldt 100 år, Jeg
siger "unge dame", for på mig virker det som om, hun bliver yngre og yngre med alderenl

At runde 100 år er dog en præstationl

Man er da mere rund end selv de allerfleste.
Men denne dame er selv uden diskussion

en slank, ungdom'lig nymfe med det allermeste
af styrke, varme, munterhed og liv.

- I Horne har du boet al din tid -
dit afkom har med megen lyst og flid

holdt liv i dig og dine traditioner,

Derfor er du den evig unge mø,

for hvem den nye ungdom står i kø.

Tillykke til 'den unge dame" med de 100 år, men også tillykke tilos alle sammen -for vi
er jo det heldige aftom af denne livskraft, og hvert år er der heldigvis en ny sprudlende
yngel på vej, Jo, "damen'skal nok holde sig i forml

Men jeg har også lyst til at sige tak - en sroR TAK til alle de, der har lagt et KÆMpE
arbejde i at forberede så flot et jubilæumsarrangement. Vi forestiller os næppe, hvor
mange timer, dage, uger der er gået med at arrangere, planlægge og forberede alt, så
det hele klappede så fint. Det kan kun lade sig gøre, fordi en masse mennesker ikke har
sparet sig selv, men lagt utrolig megen frivillig hjælp i at stable et flot, flot jubilæumsar-

rangement på benene til megen glæde for alle os andre.

MANGE TAK til alle jer, der stod bag!

Vi ved heldigvis, hvem de fleste er - og vi glæder os allerede til 150 års jubilæet!!!

Solveig Bruun

hll lrlll\1l l(;,\l)l:') V\RDI; . ll.l1 ;5 12 14 I i
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NOGET OM FUGLE.... \1,ø
Qll3'

Noget af det skønneste ved lysets og forårets komme er fuglenes sang. Man bliver så
glad og let til mode, når man lukker vinduet op og lytter til den herlige fuglekvidren.

Selvom eksperter udtaler, at fuglene bare synger for at forsvare deres territorium, kan vi

jo godt fryde os over de flyvende sangere,

Det er noget helt specielt for Danmark, her hvor fuglene bygger rede og yngler. Her

skabes den ægte vare i den frie natur, Der er ingen bekymring for dagen i morgen. Man

overlader trygt fremtiden til Vorherre,

Her er højt til himlen og langt til horisonten. Her kan man ligesom fuglene føle sig fri og

ubekymret.

Allerede i februar kan lærkernes triller høres ude over marken. Solsorten fløjter og flyver

lavt hen over havegangen. Stærene møder op og indtager deres redekasser, Spurvene

pipper og musvitterne "filed' i træernes grene, Gulspurven sender sin lange slutstrofe ud

over landskabet fra de højeste graner. Viberne flakser omkring nede i engen, De er lidt

hæse i mælet. Mågerne følger med deres skrig plovfurerne i bondens marker, Duerne

kurrer så kærligt inde imellem skovens træer Naturen vågner..,,

For mig er Påskens fugl den lille rødhals, der hopper omkring derude under buskene.

Selma Lagerløf har så smukt fortalt legenden om rødhalsens rødbrune farve:

Den lille grå fugl følte sig så trist og uanselig, som den sad der i en tornebusk på

sin rede ved en høj uden for Jerusalem. Højen var Golgata, dagen var Langfre-

dag. Der var en værdig tummel" Med angst og bæven iagttog den lille fugl he-

ste, soldater og bødler, der trampede op på højen og med søm og hammer

naglede Jesus og et par forbrydere til et par kors. På Jesus hoved sad en krans

af stikkende torne. Den lille fugl så da, at blod dryppede ned på den korsfæste-

des pande, Selv om den var en sky, lille fugl, tog den mod til sig og fløj hen og

trak med sit næb en torn ud, der havde boret sig ind i hans pande. I det samme

faldt en dråbe af den korsfæstedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte sig og

farvede de små, fine dun på bryst og hals.

Den korsfæstede hviskede da til den lille fugl: For din barmhjertigheds skyld har

du nu gjort dig fortjent til dit navn.

Rødhalsen er således for mig blevet symbolet ikke alene på lidelse og død, men også på

opstandelse og livet.,...

Annelise Vandborg
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HORNE ANTENNEFORENING
sammen lægges med Varde Antenneforening.

Første skridt, til en sammenlægning med Varde Antenneforening, blev taget tirsdag den
4. april på den ekshaordinære generalforsamling på Horne Kro,
Ved den skriftlige afstemning stemte de 29 fremmødte, og med dem 3 fuldmagter, alle for
sammenlægningen og opløsningen af Horne Antenneforening.

Formanden for Varde Antenneforening Poul Erik Pind og Jørgen Nielsen fra Skelmose
Kabel rv var inviteret til at give orientering på generalforsamlingen. Begge indlæg gav
en del spørgsmå|, som blev grundigt belyst af de 2 gæster,

Herefter fremlagde formanden for Horne Antenneforening flere modeller for antennefor-
eningens fremtid og deriblandt muligheden for sammenlægning med Varde Antennefor-
ening og dermed opløsning af Horne Antenneforening. Det blev blandt andet nævnt, at
Horne er den sidste større oplandsby til Varde, som sammenlægges med Varde Anten-
neforening. Begrundelserne for sammenlægning er blandt andet, at nyde godt af stor_
driftsfordelene og især de kommende muligheder for pakkeløsninger og mulighed for
lnternet tilkobling på samme vilkår som i Varde.
De nævnte muligheder, er ikke noget en Antenneforening med ca. 200 medlemmer kan
bære, hvis det skal være indenfor rimelige beløb, da det jo i sidste ende er medlemmer-
ne, der skal betale, I dag benyttes en stor del af kontingentet til programafgifter og der-
med mindre til vedligehold og udbygning.

Den sidste af de ekstraordinære generalforsamlinger blev afholdt tirsdag den 1 1, april kl.
19'30 på Horne Kro, hvor 14 fremmødte og 4fuldmagterved den skriftlige afstemning,
stemte for en fusion med Varde Antenneforening og opløsning af Horne Antennefor-
ening.

Det kunne jo ikke undgås, at der blev set tilbage og der var et indlæg fra et medlem, der
var med til at starte Horne Antenneforening,

På bestyrelsens vegne takkede Per Jespersgaard for den opbakning, der er givet besty-
relsen for det arbejde, der er blevet udført siden generalforsamlingen i august 19gd.
Bestyrelsen har endnu ikke lagt arbejdstøjet, da nu alle de praktiske og administrative
opgaver ved sammenlægningen skal udføres i nært samarbejde med Varde Antennefor-
ening,

Bestyrelsen for Horne Antenneforening har gennem hele forløbet, holdt medlemmerne
orienteret i Horne Posten samt i forbindelse med de ekshaordinære generalforsamlinger
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udsendt informationsmateriale, der gav svar på de væsentligste spørgsmå|. Alligevel var
det dejligt, at der mødte så mange op til begge generalforsamlinger,

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med, at det kommer til at koste det enkelte medlem et
engangsbeløb i størrelsesordenen på ca. 700 kr. inkl. moms. Hult præcist hvornår belø-
bet, sammen med kontingent for juli og august, vil blive opkrævet er endnu ikke fastlagt.

Arbejdet med renovering af antenneanlægget vil begynde i juli - august og blive udført af
Skelmose Kabel TV, som også servicerer Varde Antenneforening.

Det vil betyde, at medlemmerne af Horne Antenneforening vil være koblet på Varde
Antenneforening den 1. september 2000.

Bestyrelsen vil holde medlemmerne orienteret i de kommende numre af Horne Posten.

På bestyrelsens vegne

Per Jespersgaard

Dqgl';
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 9.00_19.00
tirs. og ons. g.00_17.30

lørdag 8.00_12.00

RNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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HORNE IDRÆTSPARK
Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2000

't. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere
Dirigent: Thorkild Lindvig
Skriftfører: Anton Peder Nielsen
Stemmetæller. Jens Georg Pagaard

Thorkild Lindvig konstaterede, at Generalforsamlingen var rovligt indkaldt.

2. Aflæggelse af beretning
Brian Hansen aflagde beretning.

så er der gået endnu et år, hvor der er sket mange ting i Horne ldrætspark, Man kan
sige, at det er godt, at vi er en selvejende institution, for når man har været til møde i

l.F.V,, hvor man desperat prøver på at få hallerne repareret, d.v.s. kun det som er mest
nødvendigt, for at dagligdagen skal fungere. så kan vi med ro i sindet sige, at vi har en af
kommunens bedst vedligeholdte idrætsanlæg. Det kræver selvfølgelig en stor arbejds-
indsats fra halinspektøren og frivillig hjælp. Det betyder også, at brugerne er flittige til at
bruge vores anlæg, for vi har øget vores udlejningstimer i hallen til 1169 mod 113g året
før, faktisk et flot resultat når man tænker på, at der er en nedgang i de fleste af hallerne i

kommunen, Vi fik også et nyt vartegn i Horne sogn, vores gamle elmetræ blev til en flot
træskulptur, Det kom i stand ved, at vi satte en annonce i Horne posten, og det gav
nogle henvendelser. Bestyrelsen blev enige om, at det skulle være Rikke Lauridsen, og
at det var en lokal Horne-borger blev det jo ikke mindre spændende af. Hun lavede nogle
skitser, som vi valgte en ud fra og resultatet er ikke blevet dårligt. Træet blev indviet i

sportsugen, hvor Kaj Nielsen holdt indvielsestalen og derefter afsløring af træskulpturen,
som kom til at hedde Bevægelse. Vi fik støtte til projektet fra Fonden til forskønnelse af
Horne by og sogn, belysningen betalte Theodor og elektriker-arbejdet fik vi af Tonnesen.
Tak skal I ha'"

Efter ønske om flere omklædningsrum fra brugerne, er der blevet lavet en vindfang, så vi
kan benytte yderligere 2 omklædningsrum, Det er lavet sådan, at man kan benytte de 2
rum udefra, så vi ikke får spillerne ind igennem hallen, og derved sparer vi Niels for en
masse rengøring og samtidig slid af hallen og indgang, Der mangler kun at blive lagt
fliser op til indgangen af vindfanget, så skulle det endelige projekt være færdig. pengene

har vi søgt støtteforeningen om og de er blevet bevilget.
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Niels ønskede sig noget mere plads til hans udendørs maskiner, så vi er i gang med lave

en forlængelse af halvtaget bag hallen. Vi har forlænget det med ca. 7 m, taget er lavet

færdig nu, men vi mangler at få gjort sidebeklædningen færdig,

Hegnet mellem syvmandsbanen og opvisningsbanen, som i 1998 blev rykket op, er

blevet gjort færdigt. Jorden blev planeret, så det blev muligt at udvide syvmandsbanen

en lille smule. Der er sået græs, så området er blevet nemmere at holde rent for Niels.

Året har igen vist sig fra den våde side, og det er ensbetydende med, at der har været

mere end rigeligt for Niels at se til, Græsset har groet meget, så det har været nødven-

digt at slå græs 3 gange om ugen, og hver gang tager det en dag. Derfor skrev vi i Horne

Posten, om der var nogle, der havde lyst og tid til at hjælpe Niels, og der kom en hen-

vendelse, Han har så hjulpet til i det omfang, han har haft tid til. Vi har dog været fri for at

skulle vande græsset, hvilket er en besparelse, da vi skal betale vandafgift af, hvad vr

bruger udover 1000 m3"

Sternen i vestgavlen af hallen er også blevet repareret og malet.

Niels har fået en fejemaskine, så han kan holde arealet foran hallens indgang og fortovet

ud til parkeringspladsen fri for sne. Det er vigtigt at få den væk, inden den bliver trampet

til og glat at gå på, Specielt om torsdagen, hvor der kommer mange mennesker, er det

vigtigt, at det er sikkert at færdes der, da der kommer en del ældre.

Der har vi også mødt en meget stor velvillighed fra støtteforeningen.

Den 3. december havde vi orkan, og det tog skorstenen. Det blev dækket ind af forsik-

ringen, og heldigvis havde vi ikke flere skader.

lndtil nu har det drejet sig mest om hvad der er foregået udendørs, men der er dog også

sket noget indvendigt. Hallens gulv har fået en lakering og det til trods for, at det kun er 3
år siden sidst, men bankospillet om torsdagen slider hårdt på gulvet.

Harpiks på gulvet er også et problem, da det tager meget lang tid at flerne.
Der er blevet konstateret en rørskade ude i klubhuset, da Niels hælder vand på fyret 2
gange om dagen.

Cafeteriets omsætning er stadig for nedadgående. Lone henvendte sig for at høre, om

det var muligt, at få lov til at holde festarrangementer, da flere havde henvendt sig. Det
gav vi grønt lys for i bestyrelsen, men vi sagde også, at det ikke måtte gå ud over de

sportslige arrangementer, som bliver afholdt i hallen.

I bestyrelsen har vi også arbejdet med vores vedtægter. Det går ud på at vi sletter vores
repræsentantskab. På sidste generalforsamling blev det lagt frem, om det ikke var muligt

at forenkle vores vedtægter. Vi håber så, at de nye vedtægter, vi har lavet, kan bruges.

Fortsættes .......
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Det er mange ting, der er sket i løbet af året, så for at slutte denne beretning af, vil vi
gerne rette en stor tak til Lone og Niels for den store indsats I har gjort. Det er mange
timer i bruger her.

Og hvad skulle vi gøre uden støtteforeningen, uden den havde vi ikke så flot et anlæg at
vise frem. Tak fordi I tager så positivt imod vores ansøgninger om penge til forskellige
forbedringer.

Forelæggelse af revideret regnskab
Eva Plauborg fremlagde regnskab og budget.
HIP havde i 1999 haft et underskud på 500 kr.

Forslag til vedtægtsændring
Keld Jochumsen fremlagde ændringsforslag.

Ændringer i vedtægterne vil betyde, at repræsentantskabet bliver nedlagt,

Forslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
På valg er Brian Hansen, Anton Nielsen og Eva Plauborg. De 2 førstnævnte modtager
ikke genvalg.

Eva Plauborg blev genvalgt. Derudover blev Lars Jensen og Jes Jensen valgt til besty-
relsen.

Evt.

Dora Harck havde en ide til et samarbejde mellem HIP og HIF for at få JBU-stævner eller
lignende til Horne-Hallen. Der skal måske tilbydes billige træningslejre med overnatning,

Brian Hansen foreslog et arrangement med Finn Nørbygård og Thomas Eje.

På bestyrelsesmødet den 19. marts 2000 blev bestyrelsen konstitueret som følger:
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Keld Jochumsen

John Kristiansen

Eva Plauborg

Thorkild Lindvig

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



I
I

TISTRUP OPTIK Tistrup ePTIK
Optiker Carl B. Lange, Tistrup Oprik, flyttede 1. marts fra Storegade 5 til egne lokaler i

Niels Kroghs tidligere tøjforretning i Storegade 23.

Carl B. Lange købte sidste år optikerafdelingen af Dorthe Sørensen, Tistrup Ure og Op-

tik, med hvem han også havde lokalefællesskab. Med købet af ejendommen Storegade

23 har Cad B. Lange lukket et hul i gadebilledet og samtidig har han med en næsten 4-

dobling af butiksarealet fået mere plads til at vise varerne, Ligeledes har butikken fået en

central beliggenhed med parkeringsplads næsten ved døren.

Carl B. Lange, der privat har boet i Nordenskov i 20 år, har tidligere haft forretning i

Godthåb på Grønland og senest 8 år i Brande, som dog blev solgt, da han købte forret
ning i Tistrup. Sammen med forretningen i Tistrup driver han stadig en brilleforretning i

Julianehåb på Grønland, 1-2 gange om året rejser han til Grønland, for sammen med et

lægeteam at rejse rundt til udstederne.

Carl B, Lange er ikke med i nogen brillekæde og kan således selv sammensætte sit

brillesortimenl Som noget nyt har han udvidet med kontaktlinser. Han har ansat en opti-

ker, så der altid træffes en optiker i åbningstiden.

Sammen med brillerne har Carl B. Lange skiftende kunstudstillinger i udstillingsvinduer-

ne, så der altid vil være noget nyt at kigge på.

Carl B. Lange har ønsket at overtage Niels Kroghs annonceplads i Horne-Posten. Vi

byder ham velkommen.

Red.

TISTRLTP WS og BLIK
v/ aut. VVS-inst. og kloakmester Claus Hansen

T lf . 7 5299093 I 7 5299 098
Biltlf . 2022 49 40 t206249 40

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttt,75291287

- indhent uforbindende tilbud
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Steffen Pedersen er udnævnt til forstander for den nye Ladelund Efterskole. I den
anledning har Mogens Lyngå besøgt ham, og lavet følgende indlæg, som vi har
lånt fra DGI Ribe Amts medlemsblad AKTIV.

STEFFEN SKAL VÆRE FORSTANDER
Ny efterskole i Ribe Amt begynder 13. august.

'Selvfølgelig skal skolen være medlem af DGI Ribe Amt',
pointerede den nye forstander for Ladelund Efterskole,
da AKTIVs udsendte besøgte ham på hans nye ar-
bejdsplads.

Det ville vel også være næsten utænkeligt andet, for
Steffen Bendix Pedersen har i mange år været aktiv i

Ribe Amt.

Han er født i Horne for 41 år siden, vokset op i den
idrætslige og kulturelle aktive by, hvor han tidligt deltog i

mange af de tilbud som unge der havde.

Efter realeksamen fra skolen i Tistrup gik skolevejen til Varde, hvor Steffen tog studen-
tereksamen,

Derefter fulgte en ret omskiftelig tilværelse med ophold på Viborg Gymnastikhøjskole,
læreruddannelse på Ribe seminarium, hvorfra han dimitterede i '1g84, et års tid ud som
lærer, inden han i 1985 blev tilknyttet Ølgod Ungdomsskole i to år. Så en tur til Australi-
en, inden han kom til Vandel Ungdomsskole.

God baggrund
I sin tid i Ribe Amt var Steffen meget aktiv. Han var med iAKTIV's redaktionsudvalg og
gjorde et stort arbejde i amtets drengegymnastikudvalg og var med på 5, hovedkreds'
gymnastikhold, hvilket vel førte med sig, at han senere blev gift med Margit, som var
repræsentationsholdsgymnast. Sammen har de nu 3 børn, der efter sommerferien må
skifte skole til Askov.

I Vandeltiden har det naturligvis været skolearbejdet, der har haft første prioritet, men
foreningsarbejdet blev ikke lagt på hylden, for i 10 år var han med som leder i børne-
idrætten i idrætsforeningen, der på grund af samarbejde i Vandel - Nørupområdet kal-
des Firhøje ldrætsforening.

Også amtsforeningen i Vejle har benyttet sig af Steffens interesse for ungdomsarbejde,
idet han i en ånække har været formand for Natur- og friluftsudvalget,
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Steffens interesse for musik og gymnastik var jo velkendt her i amtet, og det har blandt

andet ført med sig, at han har været med i en arbejdsgruppe, der har sammensat musik

til en cd, der er beregnet til børnegymnastik.

Skolen lukket - skole åbnet

0g nu sidder han der i forstanderstolen på den tidligere landbrugsskole, en skole, der på

grund af tidernes ugunst er blevet slagtel Men sjældent er noget jo så skidt, at det ikke

er godt for noget. Kun 22 dage efter nedlæggelsen havde en kreds af betydende folk i

Vejen-Brørup området set muligheden for at benytte de udmærkede faciliteter til at etab-

lere en efterskole.

Der er megen plads på den nye skole: gode undervisningslokaler, gode værelser, stor

idrætshal og en fin ridehal. Dertil kommer lærerboliger og en meget stor forstanderbolig,

'Der lå en stor udfordring i at blive forstander på et sådant sted - et sted med en lang

historie bag - helt fra 1879. Før var det voksne landmænd og mejerister, der søgte ud-

dannelse her. Nu skal yngre årgange opleve, hvad det er at komme på efterskole, og jeg

er indstillet på at give mine elever en god uddannelse i et trygt miljø, hvor de skal indgå i

et forpligtende samarbejde og samvær med hinanden og den lærerstab, der skal ansæt-

tes", siger den nyudnævnte forstander. 'Vi skal have elever, der vil tage 9. og 10, klasse

med folkeskolens afgangsprøve. Her er plads til 100 elever, og allerede nu har vi ind-

skrevet over halvdelen, så jeg er sikker på, at vi kommer i gang".

Ud over de almindelige undervisningsfag kan vi med de udmærkede faciliteter, vi har,

tilbyde megen idræt og ridning, Her ved skolen ligger en stor ridehal, som omegnens

ridelystne anvender. Og så har vi jo her en utrolig smuk natur med skove og engene

omkring Kongeåen. Det vil vi naturligvis også benytte. I vore bygninger er der udmærke-

de værksteder, der kan bruges til mange formå|. Og så skal der spilles, synges og spilles

teater'.

Se ud og lær
0m sine visioner siger den nye forstander: "Vi vil tage eleverne med op i et højt hus,

lukke vinduerne op og lade dem se verden udenfor - give dem et bredt og godt udsyn".

Kredsen der står bag oprettelsen af skolen, er stor - ca. 250 personer - og det giver et

godt og solidt grundlag for en ny skole. 'Og så er det nu op til os at vise, at vi er den tillid

værd, som den har vist ved at antage mig som forstande/', konkluderer Steffen, Den

folkelige opbakning er særdeles værdifuld for en ny skole, ja, for en skole i det hele ta-

get, og nu går min næste opgave ud på at få ansat lærerkræfter, der kan og vil indgå i et
Fortsættes .......
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samværr der skal prioriteres højt. Samvær med eleverne og samarbejde mellem lærer-
ne. Det bliver spændende, når vi slår dørene op efter sommerferien. Så .t at vi begynde
at vise ansigt og gerne skabe gode traditione/'.
Det skal nu nok lykkes for en ung forstander, der har sine ben plantet godt og solidt i det
folkelige arbejde,

AKTIV / Mogens Lyngaa

lnternt trænerkursus for ungdomsafdelingens trænere. 
@ W

Lørdag den 4' marts var ungdomsafdelingen i Horne lF og Tistrup Boldklub traditionen
tro (det var allerede anden gang) samlet på Horne Stadion til det årlige interne træner-
kursus, Temaet var i år opdelt på en teoretisk og en praktisk del:

Den teoretiske del, omhandlede primært præsentation og diskussion af den målsætning
for ungdomsafdelingen, som ungdomsudvalget med flere har udarbejdet ivinterens løb.
Målsætningen blev godkendt af de respektive hovedbestyrelser i februar måned, og er
nu på vej til at blive præsenteret i klubberne:

Det er klubbens målsætning at udbrede og fremmeinferessen for fodboldspillet, ved at
give medlemmerne mulighed for et aktivt ktubliv med virksomhed og kamneraligt sam-
VæT.

Dette søges opnået ved:

- At skabe gode fysiske rammer
- At synliggøre klubben i lokalsamfundet
- At sikre gode, engagerede trænere og ledere
- At fastholde spillerne ved overgangen fra ungdoms tit seniorspiller
- At sikre massiy forældreopbakning tit alle ungdomshold
- At glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling

Det var første gang trænerne stiftede bekendtskab med denne målsætning, som efter
megen positiv debat blev accepteret. Herefter præsenterede ungdomsudvalgeten hand-
leplan for hvorledes denne målsætning bliver indfriet. Handleplanen tager udgangspunkt
i de 'problemer" trænerne har påpeget i røbet af sæsonen og på ',ris-og-ros,' møder ved
sæsonafslutningen.

Det først prioriterede område drejer sig om at sikre gode og engagerede hænere og
ledere. I år etableres der supportgrupper for hver enkelt årgang, hvor trænere, holdlede-
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re, forældrerspræs€ntanter og - for de ældste årgange - spillere, tager vare om de for-

skellige opgaver og problemer der er i løbet af sæsonen. Tilbagemeldingerne herfra har

generelt været positive, på trods af at der også har været nogle "knastei'der har skullet

løses. Fra ungdomsudvalgets side ser vi meget positivt på dette, og stor ros - og tak - til

de spillere, trænere, ledere og forældre der særdeles engageret har kastet sig ud i op-

gaven. Herudover er ungdomsudvalget i gang med at etablerer en mere direkte støtte til

det træningsmæssige. Vi har "ansat' to velkendte fodboldnavne: Svend Hjørngaard og

Poul Vig som ungdomskonsulenter. Deres arbejdsopgaver er primært støtte til trænerne
på såvel det fodboldmæssige som mere pædagogiske plan. Vi forventer stort udbytte af

dette arbejde - så derfor stort VELKOMMEN til Svend og Poul.

Det andet prioriterede område er at sikre overgangen mellem ungdomsafdelingen og

seniorspiller.

Hvert år har vi en tilgang af 15-20 drenge og piger i microputafdelingen - men kan ikke

stille et ynglingehold !!l Der planlægges her en langsigtet indsats, som skal sikre at Hor-

ne/Tistrup på trods af stor konkurrence fra ungdomsskoler, fraflytninger, knallerter og

kærester er i stand til at fastholde ungdomsspillerne i klubberne, Her er der for nærvæ-

rende ikke konkrete tiltag, men en række aktiviteter er i støbeskeen, som vi vender tilba-

ge til senere, Men det er et meget vigtigt område, som kræver stor opmærksomhed.

Efter denne teoretiske del, var det tid til et indspark på det fodboldmæssige område, hvor

en af Jysk Boldspil Unions dygtige instruktører, Svend Pedersen, svang pisken. Temaet

var teknisk træning, som i en årrække generelt er forsømt meget i dansk fodbold. Vi blev
præsenteret for en del initiativer fra DBU's side, blandt andet en instruktionsvideo med

Michael Laudrup (hvem ellers ???), og bagefter blev noget af teorien prøvet af på træ-

nerne. Vi kunne konstatere at teknikken blandt trænerne heller ikke er alt for god (eller

var det den tunge bane ???), og ligeledes var der specielt blandt ungdomsudvalgets

kvindelige islæt, store problemer med at kende forskel på højre og venstre, Men alt blev

rettet på plads, og da vi sluttede ved 17-tiden var der enighed om at vi igen havde haft en

udbytterig dag. Herefter sluttede dagen med det obligatoriske sociale samvær, som

sluttede knapt så sent som sidste år.

Ungdomsudvalget

Jens Bach
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P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02 11, tax. 75 26 Og 96

Snrnnux
Huad kan ui gøre for dig!

Skattemæssrg rådgivning . llc.gføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne,6800 Varde . Telefon 7 j 26 0Z 47

,ilopne
,J€eo

E(.aodt s€ed at rnødes

Jeg grlædez zntg (zZ a€ se Jer

,ffiy*. r.eahsr Åilsea
-€ t/.--Z Ktzstea ffansen

61/ 7,t26-OO/g

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 42804?'
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KIRKETIDER

Søndag

Fredag

Søndag

Søndag

Torsdag

Søndag

Søndag

Mandag

14.05.2000

19.05.2000

21.05,2000

28,05.2000
01.06.2000

04,06.2000

1 1,06.2000

12.06.2000

rngen

ingen

kl. 10,30

kt.09.00
kt. 10.30

kt, 09.00

kt, 10.30

kt.09.00

Bededag

Kr, Himmelfartsdag

Pinsedag

2. Pinsedag

flf,7526-4055

flf"

flf.7526-0085

flf,7526-0031

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

BAUNSGAARD . IOBVEGADE 13
æ7O øLGOD, ILF:75 24 48 æ BRUUN

Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00
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AKTIVITETSKALENDER

maj 07.05.2000 Konfirmation i Horne Kirke
11"05.2000 Musikskolensforårskoncert
13.05.2000 'Velkommen i klubben". Fodbold- og informationsarrangement for

mikrofodboldspillere og deres forældre,
16.05.2000 Aftensangs-gudstjeneste i Horne Kirke
29,05.2000 Heldagstur med Familie og Fritld

juni uge 23 Sportsuge

04.06.2000 Gadefodbold,HlF
10.06.2000 Sommerfest i HIF

06.06.2000 Ældreudflugt, Menighedsrådet

17.06,2000 Gymnastikopvisning - Elitehold og Bissehold fra 0llerup
21,06.2000 Udflugt til Fyn, Horne Pensionistforening

juli 01.07.2000 Udflugt i Horne 4H

aug. 02,08.2000 Halvdagsudflugt,HornePensionistforening

09.08.2000 4H Børnedyreskuetm/overnatning
19.08.2000 Torvedag

24.08.2000'Pige-raketten", fodbold

sept. 14.09.2000 GeneralforsamlingiRegnbuen

23.09.2000 Høstfest, Sogneforeningen

okt. 06.10.2000 4H Årsmøde i Horne-hallen

nov. 04,11.2000 Revy i Horne-hallen, HIF

dec. 15,12.2000 Juletræsfest
17.12.2000 Juleoptog
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Tistrup - Bounum .oJ
SMEDE os MASKINFoRRETNING {l:ft

i'n'n:t"-.liåai[fr flffib

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 75260163 - bitflf. 2122680il20330163 tl

effi iF.:BffiF'
IIORI\TE
JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 VAROE - TLF:75 26 il) 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 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

GAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

Tlf. 7526-03s2

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

\ rr&d
V

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Horne sognenrkil
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

t,

kvalitet

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

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 rigtige bolig er fundet.

Totalkredit

Når du har fundet drømmeboligen, er der også hjælp at hente i

Andelskassen.

Andelskassen formidler kreditforeningslån gennem Totalkredit, og kan der-

med give dig et hurtigt svar på din låneansøgning og en hurtig sagsbehand-

ling.

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 l0

36

SDA


