
N.23729. årgang August 2000

DEN NY ALTERDUG I HORNE KIRKE

Ved gudstjenesten søndag den 20. august kl, 9,00 vil den nye alterdug vævet af Grethe

Guldager, Oksbøl blive indviet, Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

NB! Der vil i forbindelse med Torvedagen være åbent i kirken fra kl. 10.00 - 11.30, hvor

alterdugen også kan ses.

Det var med glæde, jeg tog imod bestittingen på en ny alterdug tit Horne kirke, - Tatk for

det. - det er noget helt specielt, når det er ens fødesogn det gælder. Der passerede

mange minder, da jeg begyndte at tegne og væve prøver.

Det vil nok undre, at dugen er i farver. Først tænkte ieg i hyidt, men da der er kniplepiger

i florne, der har lyst til at kniple en dug, som jo nok skal være hvid, begyndte ieg at tæn-

ke i de liturgiske faruer. Der er et par neget smukke grønne faruer - som jo er trinitatisti-

dens farue - i alteret. Jeg miksede de to faruer fil bund og valgte en guldtråd filmønstret.

V æveteknikken er dam ask.

Efter en drøftelse med menighedsrådet, blev det et mønster inspireret af treenigheden,

der blev valgt. Et mønster som ikke kæmper med den øvrige udsmykning om magten,

men falder naturligt ind i sammenhængen uden at gøre sig benærket- og de fine 400 år
gamle udskæringer i alterbordet forbliver sy nli ge.

G rethe G uldager/l 8. juli 2000

Pengene til alterdugen er skænket af afdøde Johanne Sig Pedersen, Fruerlund i 1995.

Horne Menighedsråd

I.ÆS I DETTE NUMMER AF HORNE.POSTEN BL.A.:
- Program for Torvedagen
- Byen på landet
- Familie og Fritids vinterprogram (røde sider)

- Familie og Fritids aftenskoleprogram (grønne sider)

- Gymnastikforeningens sæsonprogram (lilla sider)

- Håndboldtræningen starter i HTH

- Spejder opstart



ASTN BY ARRANGEMENT

Åben by arrangementet nærmer sig med hastige skridt, og i midtersektionen af denne
udgave af Horneposten er anbragt et eksemplar afden folder, som vi udsender og hvori
arrangementet og program for dagen omtales.

Vi håber naturligvis på, at vore anstrengelser som resultat giver, at der kommer mange
interesserede fra andre steder i landet for at se, hvad vi i Horne kan byde på.

Åuen uy udvalget vil derfor gerne opfordre alle til at hejse flaget på dagen, men også ved
oprydning og rengøring bidrage til, at byen og området fremtræder indbydende.
På forhånd tak for hjælpen.

Åben by udvalgeUKeld Aa, Brøste

Ved åben by arrangementet vil der være åbent på Hornelund Centret, så det er muligt at
se, hvordan det nye byggeri skrider frem, Repræsentanter fra Hornelunds Venner og
Brugerrådet vil være til stede.

Brugerrådet

S4albæeserås
HORNE

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

r El-inslollolioner
r Hvidevoreservice
. EDB- og Dolo-instollotioner
o Anlenneonloeg
o lnduslri-inslollolioner
. Afd. of Olesen & Jensen

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

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

Råt;fsi3å

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
T-tf.7526-0430

Pedersen - Nielsen
Habrehø1vej 14, Horne
6800 Varde - Tlf. 05 260461
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PROGRAM FOR

TORVEDAGEN

LøRDAG DEN 19. AUGUST 2OOO

Kt.9.00

Fælles morgensang

Kt.9.00
Morgenkaffe

Kl.9.00
Standene åbner
Minicross-maskiner
Hoppeslot sponsoreret
af Varde Sommerland

K|.9.30
Gademusikanterne Filurerne
spiller op

Kl.12.15
Torvedagen slutter

Husk Torvedagsnøglerne ska! afprøves i tidsrummet fra kl. 9.00 - 12.15.

fOnVeOnCSHøerf f n

Der er følgende præmier: v(
1, præmie 1 gavekort til Dagli' Brugsen (værdi 2.500 kr.)

2. præmie 1 gavekort til John Borg Biler (værdi 1.000 kr.)

3. præmie 1 gavekort til Oskars Autoværksted (værdi 1.000 kr.)

4. præmie 1 gavekort til Anders Jensen (værdi 1.000 kr,)

5. præmie 1 gavekort til Horne Kro (værdi 500 kr.)

6. præmie 1 gavekort til Horne hallens cafeteria (værdi 500 kr,)

Med venlig hilsen Torvedagsudv
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KROKET

flaf ,rrnnarrarah.,^^^li^' ^*,,:1,..--^tq--*:!,r mSDet kunne være hyggeligt om vi kunne få gang i at spiile kroket igen. r" * I v
Alle interesserede M/K skal møde op på Horne stadion torsdag den24.august kl. 14,00,
så kan vi se hvor mange vi er, og lægge plan for fremtiden.

Kroketudvalget, Horne lF

BADMINTON

Tilmelding til badminton i Horne-hallens cafeteria onsdag den 28. august kl. 19.00.
Der kan spilles: onsdage fra 20.00 -22.00

fredage fra 18.00 -22.00
lørdage fra 08.00 - 09,00

Pris pr. bane 950 kr,

u9, u11 og u13 træner fra fredag den 1. september kl, 15,00. - Træner er Anne Mette
Jensen og Steffen Pedersen,

U 15 og U17 træner ligeledes fra fredag den 1, september, men fra kl. 16.50 - 18,00, -
Træner er Henning Pontoppidan.

Pris: lkke turneringsspiller 250 kr.

Turneringsspiller 325 kr.

Husk! Mød op til den første træning

Marie

IDRÆT OM DAGEN

Starter onsdag den 20, september 2000 kl. 9.00.

Posten.
Program følger i næste nr, af Horne-

ldræt om dagenllngeborg Haahr
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"MINI LEGESTUEN" STARTER OP EFTER SOMMERFERIEN

Mini Legestuen starter op igen efter en veloverstået sommerferie fredag den 4. august

2000 kl, 9.00 - 12,00. Vi holder til i legestuens lokaler, ovenover børnehaven,

Det er primært et tilbud for børn mellem 0 - 3 år og deres forældre, men børn under

skolealderen og deres forældre er også meget velkomne til at kigge forbi. Det er gratis at

være med. Vi følger skolens ferieplan,

Medbring selv kaffe - the - saft - brød.

Kom og vær med til hyggeformiddag hver fredag.

Eventuelle sprøgsmål kan rettes til : Britta Guldager

Dorthe Bejder

Ninna Gejl Pedersen

ilf.7526-0501

flf.7526-0995

flf,7526-0605

På Mini Legestuens vegne/Ninna Gejl Pedersen

HORNE LEGESTUE

Det er nu tid for tilmelding til den nye sæson. Legestuen er for børn imellem 3 og 6 år og

har åbent mandag, onsdag og torsdag fra 08.30 - 11,30.

Vi starter mandag den 4, september, onsdag den 6, september og torsdag den 7. sep-
tember.

Tilmelding inden den 28. august på tlf. 7526 0393,

Doris Christensen

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY/SOGN

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

1, oktober 2000.

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

Ansøgning sendes til formanden Anna Metha Søndergaard, Ølgodvej 131, Asp.

Horne Sogneforening

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

Bankoklubben
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FRISKE PIGER SPILLER FODBOLD!

Er du en pige mellem 6 og 14 år og har du lyst til at:

- komme på rumrejse i pigeraketten
- spille fodboldkamp på Apollo-arena
- præcisionsspark på en rumpige, der

kaster fl ødeboller tilbage

- få en køretur i en rigtig månebil
- drible ned af mælkevejen
- og meget mere,,,.

Så mød op på Tistrup Stadion torsdag den 24. august 2000 kl. 17.00 og få en sjov
fodboldoplevelse i DBU's "Pigerakef (helt gratis)

Alle piger er velkomne - uanset om du allerede spiller fodbold eller endnu ikke har prø-

vet det,

Vi glæder os til at se jer - alle friske piger - og håber, at I får nogle sjove oplevelser
sammen med jeres kammerater.

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget / Anne Brynningsen

TIL ,,HUSFLIDERNE" I HORNE OG OMEGN

Der er interesse for et julemarked i weekenden 25.-26. november 2000, Derfor arbejdes

der videre med dette - der.er stadig pladser tilbage, så giv endelig lyd hurtigst muligt hvis

det har din interesse, så vi kan få så mange forskellige ting med som muligt,

HVIS der skulle være nogen der har sendt en e-mail på adressen fra sidste Horne-
posten, så har jeg IKKE modtaget den, da e-mail adressen var forkert - nedenstående

skulle være rigtig,

Nærmere oplysninger: Lone Hviid, Horne hallens cafeteria, tlf. 7526 0352 eller 7526

0284. E-mail: hviid.horne@mobilixnet.dk

ARUTSGAARD o IOBYEGADE 
'3æ7O øLCOO . lLFt 75 24 4a æ BRUUN
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NYT FRA BRUGERRAoTT

lndkøb for ældre
Hvis nogen mangler kørsel til indkøb og lignende vil brugenådet sørge for transport.

Henvendelse til hjemmehjælperen og Hornelund angående kørsel,
Sang

Sang starter første onsdag i september på Hornelund kl, 19,30. Herefter første onsdag i

hver måned.

Gymnastik
Gymnastik ved Anna Uhre Schmidt begynder fredag den 8. september kl. 10,00 på Hor-
nelund,

BrugerrådeUEdith Rasmussen

HORNE PENSIONISTFORENING

Mandagsmøderne vil indtil videre blive afholdt på Hornelund

Med venlig hilsen bestyrelsen

HORNELUNDS VENNER

På sidste generalforsamling blev det besluttet at forhøje kontingentet på medlemskort til

Hornelunds Venner fra 15 kr, til 20 kr. pr. person. Vi håber, at I som sædvanligt vil tage
godt imod os, når vi i løbet af august måned kommer rundt med medlemskort.

Bestyrelse:

lngrid Kristensen, formand
Børge Andersen, kasserer

Elly Jensen

Kirsten Christensen

Karen Thomsen

Bestyrelsen

TOUR DE PEDAL

Tour de pedal sluttede onsdag den 31, maj,

Tak til: Tonnesen, Dagli' Brugsen, Strangko, Østerberg, Doris Christensen, Horne An-

delskasse, Sydbank, El-gården, HUG og HlF.

På gensyn i 2001.

Kirsten, lngeborg og Else Marie

""9ft
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FAMILIE OG FRITID

Besøg ipilehaven Vesterhavsvej 171, Nr. Nebel
Mandag den 11. september

Da aftenskolen har oprettet kursus i pileflet ved Elsebet Øberg, har vi anangeret en

inspirationstur, ikke kun for dem, der allerede har tilmeldt sig kurset, men også for alle

andre interesserede"

Vi starter fra Dagli' Brugsen kl. 18.30 i private biler.

Efter at vi har set haven og værkstedet, kører vi til Lønne Cafeteria, hvor vi får kaffen.

tlf. 7526-0400 eller

Grete t|f.7526-0299
senest den 5, september - men gør det nu!
("Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan have fornøjelse af i dagl')

Pris inkl. kaffe og kage: 75 kr.

HøSTFESTEN 2OOO

sæt kryds i kalenderen

lørdag den 23. september 2000 kl. 19.0G02.00

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



MEN IG HEDSRADSVALG 2OOO

Der skal vælges nyt menighedsråd i Horne sogn. Valgdatoen er tirsdag den

ber, men allerede nu går valgproceduren i gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til

orienteringsmøde
tirsdag den 5. september kl. 19.30 på Horne Kro

Aftenens program:

1, Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg

2. Planer for fremtiden

3, Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget

I fodængelse af orienteringsmødet vil der - hvis det ønskes - være mulighed for at

opstille en eller flere kandidatlister.

Bemærk: Er der ved fristens udløb den 3. oktober kl, 19,00 kun afleveret en kandidatliste

til valgbestyrelsen, bortfalder valghandlingen, og de xx første navne på listen udgør det
nye menighedsråd,

Med venlig hilsen

Menighedsrådet i Horne

Brug demokratiet i folkekirken - kom til orienteringsmøde

Å
[WiiLW
tåSI€qL
14. novem-

MENIGHEDSRADSVALG
2000

Gør din indflydelse gældende

Der skal her i efteråret vælges medlemmer til landets ca.2.200 menighedsråd, I alt ca.
17.000 mennesker, der får som opgave at sikre den kirkelige trivsel i sognene og skal
sørge for alt det praktiske omkring driften af folkekirken lokalt.

Det er nu, at du har mulighed for atfå indflydelse på valget og dermed på din folkekirke.
Vis din interesse for det kirkelige liv i sognet ved at deltage i menighedsrådets obligatori-
ske orienteringsmøde, som er den vigtige optakt til valget. senere - nogle steder umid-
delbart efter orienteringsmødet - er der opstillingsmøde, hvor der sammensættes 6n
eller flere kandidatlister, Opstilles der kun 6n liste, er kandidaterne på denne liste auto-
matisk valgt, og den egentlige valghandling bortfalder.
Måske har du selv lyst til at stille op og dermed få chancen for direkte indflydelse på
kirkelivet i dit sogn,

STøT VORE ANNONCøBER - DE STøTTER OS 9



NYT FRA S KOLEBESTYRELSEN

Efter 6% uges sommerferie er skolen atter foldt af elever og lærere, Skolen er i ferien
blevet pyntet med en ny mur ud mod Stadionvej. Ane Frydendahl vender tilbage midt i

august efter endt barselsorlov.

Noget af det sidste der foregik i sidste skoleår, var vores fælles forældremøde. Desvær-
re mødte kun ca, 20 forældre op, - heraf 7 fra skolebestyrelsenlll!. Det var et meget skuf-
fende fremmøde, som undrer os meget, Hvad skyldes det, at kun så lille en del af foræl-
drene deltager. Er tidspunktet forkert? Er programmet for sådan en aften ikke spænden-
de nok? Skulle vi undlade at sende årsberetningen med børnene hjem forud for mødel?
Mange ting har vi i skolebestyrelsen drøfter, for at finde ud af, hvorfor ikke flere deltog,
Ved mødet blev årsberetningen aflagt, hvorefter Henning Dahlgård havde et oplæg om
helhedsskole, Gruppearbejdet handlede om 'skolestart - helhedsskole'. Forældrene
som var til stede deltog aktivt i gruppearbejdet. F,eks. hvad skal en evt, længere skole-
dag indeholde? Hvordan kombinerer man leg og læring? Skal lektiehjælp indgå ien evt,
længere skoledag? Mange ting blev drøftet og grupperne fortalte, hvad de var kommet
frem til.

Kaffen blev indtaget med Dagmars lækre hjemmebag, hvorefter der igen blev debateret.
For hvis vi skal skære nogle timer væk, hvor må vi så gøre det? Kan vi nøjes med 6n
forældresamtale om året? Kan vi droppe Bornholmerturen i 6, klasse? Alle deltog aktivt i

snakken og alt i alt var det et godt møde, - kun med for få deltagere.
Det eneste der på nuværende tidspunkt er fastlangt med hensyn til næste års fællesmø-
de er datoen, nemlig onsdag den 7, marts 2001, Øvrige datoer, der er værd at notere
sig er:

Fredag den27, oktober 2000 - forældredag
Torsdag den 8, februar 2001 - skolefest (dagen før vinterferien)

Onsdag den 7. marts 2001 - FÆLLES FORÆLDREMØDE

Uge 14 (2.-6. april ) 2001- åbent hus uge

Mandag den 18. juni 2001 - idrætsdag

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Home Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

'10 STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



TANKER EFTER FORÆLDREMøDET MED SKOLEBESTYRELSEN

Først viljeg fortælle om hvor spændende denne aften var og som måske også kan være
afgørende.

Efter skolebestyrelsens årsberetning var der oplæg og gruppearbejde om skolestart og

helhedsskole. Dette emne har vi længe hørt om fra TV og aviserne, Nu bliver vi (møde-

deltagerne) spurgt om hvordan vi kan tænke os denne 'skole". Man går i skole fra kl,

8.00 - 14,00 hver dag og det er uanset om man går i BH kl. eller 7. kl.

Skal det være lange timer og lange frikvarterer?

Skal det være korte timer og korte frikvarterer?
Er lektierne lavet når de kommer hjem eller skalvi som forældre kunne hjælpe og følge
dem (ansvar: lærer, pædagoger eller forældre)?
Fordelen kunne være at alle børn "søskende'kommer hjem samtidig og kan passe hin-

anden tilforældrene kommer. Altså ingen SFO pladsl

Kan de nå at lege med kammeraterne efter skoletid?

Dette emne rummer så meget og efter fremlæggelserne fra hver af grupperne er der

atter nyt stof til debat.

Efter kaffen var det tid til at tage et nyt emne op. Denne gang stod besparelserne for
døren. Et x antal timer skal skæres væk. MEN HVADI Er det bornholmerturen i 6. kl., ja

så er problemet løst? Eller er det mange små ting, som f.eks. den ene af forældresamta-

lerne? Eller ingen lærer med på klasseudflugten? eller .,, ,,,,,
Ja, alt dette skal vi tage stilling til og give vort besyv med om og så er det jeg spørger om

12 forældre (foruden bestyrelsen og lærerne) er nok.

Hvorfor ikke møde op og være med til at tegne fremtiden for vores børn og vort sogns
skole, Skolebestyrelsen er mere end villig til at modtage ris, ros og gode ideer. Denne

aften giver rig lejlighed til at sige hvad man har på hjertet, ikke kun om de valgte emner,

men hvad der ellers kunne være,

Så næste gang indkaldelsen til dette møde kommer, så vær med og bak den åbne be-

styrelse op og få indflydelsel

En deltager

I(R,{ii\{N{liRGi\DE 9 . VARDE . TLF.75')Z 14 t1+
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SPEJDER OPSTART 1r/
KFUM-spejderne holder til i hytten bag hailen. vi viljo gerne se nye spejdere igen i år og
inviterer dig og evt. dine forældre til at komme og besøge os. Alle er velkomne,
BH- 1. kl. mandage kl. 16.æ - 18,00
2.-3. kl. mandage kl. 18.30,-.20,00

4.-5. kl. onsdage kl. 19.00 - 21.00
6.-7, kl, tirsdage kl, 19,00 - 21 ,00
8,-10. kl. tirsdage kl, 19.00 - 21.00
Har du lyst til at kigge ind eller vil du gerne vide lidt mere kontakt da Tina Nielsen, flf.
7526 0047 for mere information,

Kalender for KFUM-Spejderne
Uge 32: Opstart

19. august Torvedag/Åben by
23, august: Div Dav

24.-26. november: Juleweekend
15. december: Juleafslutning i hallen

Uge 2, 2001: Opstart

Se i øvrigt "Kvisten"

KFUM-Spejderne, Horne-Tistrup Gruppe/Tina Nielsen

KoRPSLEJR Å.=/
Y///

Den 8. - 16, juli var juniorerne og en masso andre fra Horne-Tistrup Gruppe på tåiisle;r
i Randers,

Hvad vi lavede:

Vi lavede spiseborde, bruser, slog telte op, gravede fedtfelde, var på aktiviteter, var til
små og store lejrbå|, var i svømmehal og kun de store spejdere var på hike, fordivijunio-
rer aflyste vores hike.

De store lejrbål var for alle 20,000 mennesker, der var med. Det sidste lejrbål var det
flotteste lejrbå|, jeg nogen sinde har set. Det var fyrværkeriet bagefter, der gjorde det. I

snakker om at Tivoli-fyrværkeri er stort - nej, det kan godt pakke sammen. Raketterne
sprang i 5-6 minutter og det var bare flot. og senere på aftenen havde Horne-Tistrup
selv lavet et lille lejrbå|.

0m morgenen skulle vi pakke sammen og skulle så hjem og vifik en dejlig velkomst.
Glade spejderhilsner fia en junior/Camilla
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,KLIP' 
FRA JYDSKE VESTKYSTEN DEN 30. JULI 2OOO

SPEJDERGRUPPE STRøG TIL TOPS

Gruppe fra Horne vandt hæder på korpslejr. De havde indrettet sig godt.
HORNE: Den mest fuldendte lejrplads. Det prædikat fik den lejrplads, som en flok spej-
dere fra KFUM Spejderne Horne-Tistrup havde indrettet på korpslejren i Randers. Det
gav førstepladsen indenfor Sydvestjysk Distrikt, der dækker en stor del af det vestlige

Ribe amt,

34 spejdere i alderen 10-18 år fra Horne var med på korpslejren, der havde temaet'Kurs
mod fælles fremtid" og med middelalderen som underemne. - Vi havde lavet en flot

indgangsportal med middelalderpræg, og selve pladsen var ikke bare logisk indrettet,

men den manglede heller ikke noget. Der var både hugplads og hævet bålplads, siger

Brian Pedersen, der var med på lejren som leder.

Spejderne blev transporteret til Randers i bus, og de var på lejr i lidt over en uge, De

oplevede både regn i stride strømme, så de måtte grave render omkring teltene, og høj

sol så hiken blev en god oplevelse for alle, - Det har været en rigtig god lejr, og første-
pladsen gjorde det jo ikke ringere, siger Brian Pedersen.

,Iloerts
,J{.eo

El øod€ s€ed at mtdes

Jegr grlæder mg (z/ d€ se Jer

6W venhsÅilsen
--7 t#rsten Eansen

trf 7526-00/9

Tagrenovering
Tømrer-snedker ^Altlreparation ,/\.

Nybygninger ,/ \
Uforb.tilbud f \

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 42 80
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LÆ"t f,l nÅNonoro
.ffi VUONNE - TISTRUP - HODDE (HTH)

Så starter vi op på en ny sæson

HOLD Ånoanc STED

UGEDAG OG TID START
DATO

Micro/Minimini

oioer oo drenoe

92-95 Horne onsdag

kl. 16.00 - 17.00 uqe 34
Minipiger og mi-

nidrenoe

90-91 Horne tirsdag

kt. 16.00 - 17.00 uoe 35
Smådrenge 88-89 Tistrup tirsdag

kr, 16.00 - 17,00 uoe 34
Småpiger 88-89 Tistrup onsdag

kt. 17.00 - 18.00 uoe 35
Piger 86-87 Horne onsdag

kl, 18.00-19.30 uoe 35
Drenge 86-87 Horne

Tistrup

tirsdag 18.00-19,00

torsdao 16.30-17.30 uqe 35
Damejunior 84-85 Horne

Tishup
tirsdag 18,00-19.00

torsdao 17.30 - 19.00 uoe 31

Dame serie 1 +

dame serie 2,1

Horne

Tistruo

tirsdag 20,n-22.00
torsdaq 19.00-20.30 uoe 33

Dame serie 2,2 +

Old qirls
Tistrup tirsdag

kr, 19.00-20.30 uoe 33
Herrer senior Horne torsdag

k|.20.30-22.00 uqe 33

Os bekendt er der ikke nok spillere til hold i herrejunior, herreynglinge og dameynglinge,
men er I nogle der går rundt og gerne vil spille, så lad os høre fra jer, så vil vi
prøve om vi kan hjælpe jer.

Håndboldudvalget

EItrtrAEIGIEIO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, ttt. 75 26 OZ 11,lax.73 26 0g 96
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Nu starter gymnastikken
i Horne.

Horne Gymnastikforening

15



ht
Sæsonen 2000/2001

Vi i Horne Gymnastikforening glæder os igen til en vinter med masser af gymnastik,
Alle vore ledere er klar til at møde jer, når sæsonen starter i uge 3g (19.-ng).
Kontingentet indeholder også i år udgiften til dragileje/T-shirt, da det er lettere for
både gymnaster og ledere.
Kontingentet på-de to pigehold er sat op netop p,g.a. udgiften til dragileje.
Deltager man på mere en et hold er de næste hold til halv kontingent, 

-

også i den kommende sæson er der hold vi tilbyder isamarbejdå med Gymnastik-
foreningen iTistrup.
Efter en begivenhedsrig jubilæumssæson er vi tilbage ved, at vi har lokalopvisning
en lørdag nemlig den 24. marts 2001.
Vel mødt i gymnasiiksalen til en spændstig sæson.

Lene Jensen, tlf. 7526-0005

Formand

Kasserer

Kurselredskaber
Dragter

Sekretær

BESTYRELSEN

Lene Jensen
Ninna GejlPedersen
LissiOettinger
Bente Dinesen

Margit Hansen

flf.7526-0005
flf.7526-0605
flf,7526-0498
ilf.7526-0503
flf,7526-0490

8/1 1-2000

20t1-2001
17-18t3-2001

24t3-2001

Arrangementskalender for sæson 2000/2001

kl. 19,30-22.00 fællestræning for alle n/k hold iområde 4 i Horne
Hallen med Niels Chr, Nielsen, Sig, Pris kr, 60,-
DGI Ribe Amts højskoletur går til Brandbjerg Højskole ved Jelling.
Gymnastikopvisninger i område 4 foregår i Oukup ldrætscenter
Lokalopvisning i Horne-Hallen

lrtlr16



Forældre/bam-skolen.
Onsdag kl. 17.00 - 18.00.
Første gang 20.september
Kontingent 250,00 kr. incl. T-shirt.

Hej små gymnasterl Dorthe Bejder Ninna GejlPedersen
Så er vi klar igen med sjov og leg for forældre
og børn, Vi skal rime, remse, lave sanglege og
eventyrrejser med fantasi. Vi skal både lærer at
bruge små og store gymnastikredskaber samt
selvfølgelig hygge os, Vi er klar til en ny sæson og glæder os til at se ny og 'gamle*, store
og små gymnaster. Bemærk ændrede tidspunkt i forhold til tidligere år.

Lopperne, 4-5 år - skolen.
Onsdag k|.15.00 - 16.00.
Første gang den 20.september
Kontingent: 200,00 kr. incl. T- shiit. & iu,;:i,ii,',fu

*rffi,"'"''W,
Sandie Eis,

7526-0413Hejlopper !

Er du frisk og frejdig og har lyst til leg og
Gymnastik, så mød op i gymnastiksalen
Tilsjove timer. Vises.

Henriette Nielsen
7526-0438

Louise Haaning
7526-0441

Trine Henneberg Gram

7526-01 63
Christian Hansen"
7526-0005.

btr

"iii*1
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De sprælske piger - skolen
Bhkl. + 1kl.+ 2.kt.
Tirsdag kl. 17.30 - 18.30
Første gang den l9.september
Kontingent :225,00 kr. incl. Dragtleje.

Hejtøser!
Er du en frisk og glad pige og har du mod
På at lave en masser gymnastik, sang leg,

Fis og ballade, så kom og vær med hver
Tirsdag 17.30 - 18,30 igymnastiksalen,

Lene Jensen

7526-0005

Signe Dam Sørensen

7526-0220

t:t | | | tiiiaiillii#ii,llr

Julie Langvad

W
Åi!!!iwÅ!w.

Maria Oettinger

7526-0498

De små orkaner
Bh. Kl. + 1. Kl. +2. Kl.
Onsdag 16.00 - 17.00.
Første gang den 2O.september
Kontingent : 200,00 kr. incl. T-shirt. T-shirt.

Er du frisk og kvik

Meld dig tilgymnastik.
Kom med dine kammerater

Det er den 20.september vi starter,

Så kom hvis du tør.,..,
Det vi laver har ingen prøvet før!

Vi ses,

Eva Jessen

7526-0079

Rene'Knudsen
7526-0919

ffi
SørenPontoppindan BrianBendiksen

lqtr18
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FAMILIE OG FRITID
PROGRAM 2000.2001

Så er programmet klar for sæsonen 2000-2001, Her kan du se, hvad vi kan tilbyde lokalt,

Vi annoncerer løbende om årrangementerne her i bladet,
- LÆG MÆRKE TIL EW. TILMELDINGSFRISTER.

Har du lyst til at blive medlem, så kontakt et bestyrelsesmedlem, elier nævn det ved et af
vore arrangementer. Kontingentet er 100 kr, og gælder for hele husstanden.

Som medlem af Familie og Fritid, Horne støtter du både foreningen og vores aftenskole,

Familie og Fritid, Horne ønsker i den lokale forening:
- at samle befolkningen i lokalområdet på tværs af aldersgrupperne, uforpligten.

de over en middag eller en kop kaffe til oplysningsaftener med et emne på pro-
grammet

- at levere et godt og alsidigt program

- at samarbejde med andre foreninger i lokalområdet

Bestyrelsen
Familie og Fritid, Horne

Formand Mona Clausen tlf. 7526-0400
Næstformand Grete Ditlevsen t|f.7526-0299
Kasserer Berit Gram tlf. 7520-0163
Sekretær Jette Nørgård Karlsen tlf,7526-0929
Annoncer Kirsten Bødskov tlf.7520-0312
Aftenskoleleder Tove Sørensen

Suppleanter Herdis Andersen

Tove Ellegård

Revisorer Lene Jensen Hansen

Dorthe N. Beider

20
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rf Aftenskolen ?

Blomster I

Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen.
Tirsdag den22. august 2000 kl. 19.00

Øvrige datoer: 19/9, 31/10, 5112 * 2 gange til påske

Kurset foregår hos Jytte Skov-Pedersen, Engdraget 7, Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste,

18 timer - 250 kr,

Blomster ll
Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov-Pedersen
Torsdag den 24. august 2000 kl. 19.00.
Øvrige datoer: 21 E, 21 1 1, 7 I 12 * 2 gange til påske

Kurset foregår hos Jyfte Skov-Pedersen, Engdraget l, Ølgod
lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.
18 timer - 250 kr.

Stenhugning
v/Erik Henriksen, Janderup
Onsdag den 20. september kl. 19.00-21.4S.
Øvrige datoer: 4110, 1111, 15111,29111, 10t1,2411,T t2,2112 og113.
Kurset foregår hos Niels Sørensen, Sdr. Bjalderupvej g, 6g70 Ølgod
Medbring: sikkerhedsbriller, støvmaske, handsker, en lille sæk sand, hammer, mejsel og
evt. sten.

Kom og lær at arbejde med sten, lær forskellige teknikker i at hugge sten, Kurset hen-
vender sig til både mænd og kvinder.
30 timer - 420kr.

tn
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Dukker, trolde, nisser m.m.
Dukker i træmodellermasse v/Manny Olesen, Brande
Fredag den 22. september 2000 kl. 17.00-22.00 på Horne Skole
Ø;vrige datoer: Lørdag 2319 kl. 9.00-17,00, fredag 13/10 kl. j7.oo-22,00 og tørdag 14l10
kt,9.00-17,00

Træmodellermasse er et dejligt materiale at arbejde med, fordi man kan få alle detaljer
med, såsom rynker, tånder og tunge, så dukken bliver uholig udtryksfuld og levendå at
se på.

Derefter skaldet kun lufttørres, slibes, males og lakeres. Derefter skal dukken klædes
på.

Kurset foregår over to weekender, så der er mulighed for at arbejde hjemme ind imellem.
Materialer kan købes, Prisen for en dukke ca, O0-100 kr, på kurset kan du måske nå at
lave 2 dukker.

30 timer - 420kr.

Madlavning for mænd
v/Lisbet Hansen, Horne

Tirsdag den 26. september kl. 19.00-21.45 på Horne Skole
Øvrige datoer: 101 10, 241 10, 7 I 1 1, 21 I I 1, 51 12, 1 O/1, 30/1, 2Bl2 og I 413

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede. Madlavningen tilrettelægges sam-
men med deltagerne, Kom og deltag i socialt samvær og lær at lave mad.
30 timer - 420 kr.

Litteratur
Litteraturkreds v/Eva Kaastrup, Næsbjerg

Onsdag den 27. september kl. 14.00-16.45 på Horne Skole
Øvrige datoer: 25110,22111,2411,21t2 og 21t3
Litteraturkredsen mødes og snakker om en bog, vi har læst. Tilrettelægges sammen
med deltagerne,

18 timer - 250 kr.

Patchwork
vlEdith Bolding, Skads
Lørdag den 30. September 2000 kl. 9.00-15.00 på Horne Skole
Øurige datoer: Lørdag 411I kl.9,00-15,00
Kurset henvender sig både til dem, der vil sy på maskine og til dem, der vil sy i hånden.
Mulighed for køb af stof. Medbring almindeligt sygrej. Evt, også kursus efter jul.
'14 timer - 200 kr,



Madlavning for landbou ngdom
v/Betina Andersen, Horne

Onsdag den 11. oktober 2000 kl. 19.00-21.45 på Horne Skole
Øvrige datoer:25110,8111,22111,6112 *5 gange efter jul

Kom og lær madlavning sammen med andre og ha' en god aften med socialt samvær.
30 timer - 420kr.

Pileflet
v/Elsebet Øberg, Lønne

Fredag den 10. november 2000 kl. 18.00-21.45

Øvrige datoer: Lørdag 1 1 1 1 1 kl. 9.00-1 6.00 og søndag 121 1 1 k1. 9.00- 1 6.00

Kurset er i samarbejde med Familie og Fritid, Tinghøj-Orten og finder sted på Hor-
ne Skole.

Medbring rosensaks, lille skarp kniv og en marksten på ca.2 kg, Der må påregnes ca.

150 kr. til materialeudgifter til ca. 2 kurve, Kurset er både for mænd og kvinder,

Af hensyn til pilen - tilmelding til kurset senest 15. oktober 2000.

20 timer - 280 kr.

Knipling
v/lnge Poulsen, Årre

Torsdag den 4. januar 2001 kl. 14.00-16.45 på Horne skole.
Herefter hver torsdag.

Kurset er for begyndere og øvede. Et godt gammelt håndværk med lang tradition bag
sig. Kom og få inspiration både med gamle og nye mønstre,

Pinde, garn og mønstre kan købes.

30 timer - 420kr.

Alle kan deltage i kurserne.
Af hensyn til lærer og kursets start bedes du tilmelde dig i god tid.

Husk cpr.nr. og deltagerbetaling første aften.

Tilmelding tilTove Sørensen, tlf .7524-1044.
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FOREDRAGSRÆKKE

Fortællinger fra gamle Danmark
v/Nis Boesdal, Danmarks Radio
Torsdag den 5. oktober 2000 kl. 19.30 i Horne Skole
Nis Boesdal, der er journalist og programvært i Danmarks Radio, tager os med i histori-
ernes verden. Han vil fortælle historier fra tidens gang i Danmark længe før vores tid. Nis
Boesdal er kendt for sin udsendelse i DR'Danmarks billeded,

Oplevelser som præst på Grønland
v/Bent Lomholt, Nimtofte

Mandag den 9. oktober 2000 kl. 19.30 i Horne Skole
I en første afdeling vil han med udgangspunkt i oplevelser fra sine 10 år som præst i

Grønland give et billede af, hvordan de mennesker, der bebor denne barske ø, er skruet
sammen, dels som individer, dels som samfund,
Efter kaffen vil hans anden afdeling blive fyldt ud med nogle af hans viser knyttet sam-
men af sære historier.

Liver er i det mindste en historie værd
v/Erik Lindsø, Rønshoved
Torsdag den 26. oktober 2000 kl. 19.30 i Horne Skole
En munter fortælleaften ved forstander Erik Lindsø, Rønshoved Højskole,

Mexico - en rejse værd
v/Anne Merete Nilausen, Tinghøj
Tirsdag den 31. oktober 2000 kl. 19.30 i Horne Skole
Lysbilledforedrag fra tur til Mexico.

Anne Merete Nilausen er formand for Familie og Fritid, Tinghøj-Orten. Hun vilvise bille-
der og fortælle om en bustur rundt i Mexico, De oplevede bl.a, at være med til kirkebryl-
lup, et vulkanudbrud m.m. Kom og vær med på en rigtig familietur.

Alle foredragene foregår i indskoringslokaret på Horne skole
Der medbringes kaffe og brød

Alle er velkomne til at deltage i et eller flere foredrag
Pris for alle foredrag er 140 kr.

For enkelte aftener er prisen 40 kr.

Tilmelding til Tove Sørensen, tlt. I 524-1044.
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:l

'''Pilehave
,, Mandag den 11, september.

'-, Plejebosagen set fra Dorte Gramkows synsvinkel
i..:,, Torsdag den 21" september i Tinghøj Forsamlingshus i samarbejde med Orten-Tinghøj,

i! Spisevægring fortalt af Erna Poulsen, Lemvig
;'',' 

0nsdag den 11. oktober i Lyne i samarbejde med Lyne,

., :Mad for hele familien
- Tirsdag den 7. november i skolekøkkenet i Horne Skole.

, Takt og tone med Gitte Hornshøj
., Tirsdag den 28. november på Horne Kro.

Kirkekoncert
r": ldecember i samarbejde med Menighedsrådet.

,, 
' 

Efterfølgende kaffebord i Horne Skole.

2001

Forbrugeraften med Vest Energi
Tirsdag den 9, januar.

: Sangaften
i' I februar.

Afslutning og udstilling
Tirsdag den 27, marts.

Generalforsamling
. Tirsdag den 3. april,

Modeopvisning
Tirsdag den 10. april.

OE
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Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 gg 00

DqslL
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:-
man.-tors. og fre. 8.0G1t.00
tirs. og ons. g.00-17.30

lørdag g.00-12.$0

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44
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Store piger - skolen
3. + 4. Kl. + 5. Kl.
torsdag 17.00 - 18.00.

første gang den 21.september.
kontingent : 225.00 kr. incl. Dragtleje.

Hej alle Horne's friske piger !

Er i klar til sjov, leg og gymnastik til

Fed musik.

Vi skal hoppe, danse, svede, grine, svinge

0g ha'det rart sammen,

I løbet af sæsonen skal vi prøve mange

Håndredskaber og ta' til børnedag, pigefræs

og pigelejer, Til sidst slutter vi sæsonen af
med Horne's bedste opvisning.

Vi ses torsdag den 2l.september kl,17.00

I gymnastiksalen.
på gensyn.

Maja Lund Hansen Anita Aagaard
7526-0134 7526-0858

Jeanett Hansen
7526-0490

Ulla Lindvig
7526-0110

Home Hurricanes - skolen.
3. kl. + 4. Kl. + 5. Kl.
Tirsdag 16.00 - 17.00.

Førcte gang den l9.september
Kontingent : 200,00 kr. incl. T-shirt.

HejKnægte I

Så er efteråret ved at være på happerne,

0g det er igen tid til at stramme musklerne.

Er du en frisk dreng, og har du mod på lidt

Forskelligt, så mød op og få et glimt af
Gymnastikken.

Vihåber at mange friske ffre møder op.^..

Springende hilsner fra lederne.

Rainer Holm

7526-0440

Frank Larsen

7526-0901

Ralf Hansen

7526-0238.

l.lr

Thue Ladefoged
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Teenager piger - skolen.
6. kl.'17 år.
Tirsdag kl. 18.30 - 19.30.
Første gang den l9.september.
Kontingent : 250,00 kr. incl. DragUeje.

Hejtøser I

Så er tiden kommet og vi må i gang med
Den "hårde" træning !

Vi vil endnu i år forsøge at lave en masse
Gymnastik - som vil indeholde en bred vifte
Af alt muligt udfordrende gymnastik
Så som: redskaber, balance, udtryk
Smidighed og styrke.
Vi håber at mange vil møde op -

Og er du i tvivl så kom og prøv.,. ....

Gymnastik hilsner fra lederne,

MarieKristiansen LilianLadefoged
7526-0385 7526-0144.

Teenager spring - skolen.
6. kl. - 17 år.
Onsdag 19.30-21.00.
Første gang den 20.september.
Kontingent 250,00 kr. :

incl. Dragtleje eller T-shirt.

0nsdagsholdet !

Er du frisk på en ny sæson med masser
Af spring, men også rytme og styrke,
Så har vi et godt tilbud 

"

Prøv onsdagsholdet det er godt for krop og sjæ|.

Gymnastik hilsner fra lederne,

Søren Overgaard

7526-0241
Jacob Oettinger
7526-0498

Unge piger / fruer - Tistrup Minihal.
Tirsdag k|.20.30 - 22.00.
Første gang den 19.september.

Anne Marie Nygaard Marianne petersen

bt
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Gymnaerobic - skolen.
Mandag kl. 19.30 - 20.45.

Første gang den 18.september.
Kontingent : 250,00 kr.

På opfordring af sidste års deltagere

Forsætter vi med gymnaerobic.

Dette består af en skøn blanding

Af traditionel gymnastik, aerobic,

Ryg, mave og balle øvelser. Samt

Afspænding. Vi er tre ledere med

Hver vores forudsætninger indenfor
Området og alle der har lysttil motion

og hyggelig samvær er velkommen på holdet,

Tina Hedegaard

7526-0107

Anette Plauborg Schmidt
7526-0150.

Lene Jensen

7526-0005

Motionsdamer uden opvisning -skolen.
Mandag kl. '18.30 - 19.30.

Første gang den 2.oktober.
Kontingent : 200,00 kr.

Nu skal det være !

Kom og få forbedret din kondition, få
mere energi og føl dig bedre tilpas.

Alle er velkomne, både nybegyndere
og øvede.

Vi glæder os til at se jer.

Kirsten Plauborg
7526-0046

lngeborg Haahr

7526-0138

Karin Heiselberg

7526-0407.

Else Marie Madsen
7526-0412

lngrid Kristensen

7526-0065

Motionsdamer med opvisning -

Tistrup minihal.
Torsdag 18.30 - 20.00.

Første gang den 21.september.

lda Møller,

Motionsmænd med opvisning -
Tistrup Minihal.
Torsdag 20.00 - 21.00.
Første gang den 21. September.

(qtr
Niels Kristian Nielsen.
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Motion uden alder -
Hallen Mødelokale.
Tirsdag 10.00 - 11.00.

Første gang den 19.september.
Kontingent:150,00 kr. lngeborg Haahr.

7526-0138.
Vi skal bøje, strække, vride, dreje og

I Finde muskler og led, der ikke bruges
Så meget og holde gang i dem, vi bruger.
Vi finder tempo samt rytmen sammen ved
brug af små redskaber og sangstemmen.
Smilebåndet samt godt humør medbringer
man selv hver gang.

Vel mødt fra start til nye som gamle deltager.

TIDSPLAN FOR GYMNASTIKKEN 2OOO/2001

Alle hold træner i Horne skoles gymnastiksal undtagen motionshold u/alder, der er i

Horne-hallens mødelokale.
De tre Tistrup hoid træner i den nye minihal.

l,)a

Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Forældre/barn 17.00-18,00
Lopperne 15.00-16.00
Små oiqer 17.30-18.30

Små drenqe 16.00-17.00
Store piqer '17.00-18.00

Store drenoe '16.00-17.30

Teenaoer oioer 18.30-19.30

Teenaoer sorino 19,30-21.00
Damer u/oovisnino 18,30-19.30

Gymnaerobic 19.30-20.45
Motionshold uialder 10.00-11.00
Motionsdamer

m/opvisninq - Tistruo
18.30-20.00

Unge piger - Tistrup 20.30-22.00

Motionsmænd

m/opvisnino - Tistruo
20.00-21.00
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OK støtter lokalsporten
Tanker du hos OK, støtter du Horne
ldrætsforening med gode kontanter til
deres arbeide. Kom og få et OK Benzin-
kort, så giver vi et beløb til Horne ldræts-
forening, hver gang du tanker hos os.

Dine fordele hos OK
. Altid billig benzin
. Mere end 450 benzinanlæg i landet
. Betal valgfrit med Dankort,

OK Benzinkort, Diners Club Kort,
Eurocard eller sedler

Ta".diÆ!ø
ATTID BILLIC BENZIN
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HORNE ANTENNEFORENING

Tele Danmarks mobilantenner er nu i drift til glæde for mange af Tele Danmarks kunder,
Ved ombygningen skete en misforståelse, som vi efter en tid fik repareret. De to tyske
radioprogrammer 1 og 2 var ikke i drift.

Den 24,juli startede ombygningen og forberedelserne til sammenkoblingen af vort anlæg
med Varde Antenneforening,
Et sådant arbejde sker jo ikke helt uden problemer - og dem har vi også haft. Det er
godt, at I ringer så snart der en fejl - og fejlene er indtil nu udbedret inden for et døgn og
nogle af dem indenfor et par timer. I forbindelse med ombygningen og efler tilkoblingen til
Varde Antenneforening vil der være vagt som kan tilkaldes indtil klokken 22.00, hvis der
er opstået fejl på anlægget.

Når I læser dette vil I have modtaget en opkrævning på 2 måneders kontingent på 1TS
kr' samt en å conto opkrævning på 325 kr. Vi har udsendt opkrævningerne så sent for at
komme så tæt på sammenlægningstidspunktet som muligt.
I løbet af de kommende 2-4 måneder vil vi have det endelige regnskab afsluttet og revi-
deret. Det vil blive offentliggjort her i Horne-Posten, Eventuelt overskydende beløb vil
blive returneret til de enkelte indbetalere.

På bestyrelsens vegne/per Jespersgaard

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

Ttt.75291287

TISTRUP YVS og BLIK
v/ aut. VVS-inst. og kloakmester Claus ffansen

Ttf . 7 5299093 t7 5299098
Bitttf . 2022 49 40 no62 49 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgas
. Solvarme
. Ventilotion
. Klonk

. Blikkenslagerarbejde

. Vand

. Varme
' Sanitet
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TISTRU P SKYTTEFOREN ING

Tistrup Skytteforening er klar til at starte den nye sæson på banerne under Hodde-

Tistrup Hallen. Vi har åben hver mandag og torsdag fra kl. 19.00 -21.30. Første gang

mandag den 1 1. september 2000.

Skydning er for hele familien, her er en sport som børn, forældre og bedsteforældre kan

dyrke sammen til lige stor glæde for alle parter. Man lærer at træne afslapning og kon-

centration, hvilket også kan være til stor gavn i hverdagen, Måske er det også noget for
dig, det kræver ingen investering - alt hvad du har brug for forefindes og kan lånes i

skytteforeningen og erfarne instruktører står parat til at yde al den hjælp du har brug for.

Vi kan tilbyde skydning med salonriffel, pistol, luftriffel og luftpistol, Vi har i sommerens
løb renoveret banerne med bl.a. nye skivetræk, så alt står tip top klar til den nye sæson.

Har ovenstående fanget din interesse, men du stadigvæk er lidt i tvivl, så ring til Kurt tlf.

7526-0380 eller Arne tlf. 7529-9193. Medlemskort for sæson 2000-2001 er uændret 100

kr. for børn inklusiv en gratis skydning og 175 kr. for voksne. En serie koster 14 kr, for

børn, 17 kr. for voksne og pistol 22 kr . Der er rabat, hvis der skydes salon og luft samme

aften,

Vi glæder os til at se nye såvel som gamle skytter.

Der vil igen i år blive afholdt skoleskydning for Horne og Tistrup skolers 5. klasse - ele-

verne vil blive orienteret på skolerne. Som resultat af, at et af de fire hold der kom med i

amtsfinalen sidste år blev amtsmestre, skal amtsfinalen i år afholdes på Tistrup Skytte-

forenings baner,

Tistrup Skytteforening

@

TEATERGARDEROBE

Tak til Kristian Pallesen

Da Kristian Pallesen er flyttet til byen, er det blevet nødvendigt at flytte teatergarderoben.

HIF og Teaterudvalget vil hermed sige tak til Kristian Pallesen for de mange år han har

huset garderoben i Hornelund. De gange hvor det har rodet lidt vel rigeligt, og de rette

vedkommende ikke har fået ryddet op, ja - da har Kristian såmænd også sørget for det.

Tak skal du have.

Efterlysning
Skulle der være nogen i sognet der har plads og lyst til at huse teatergarderoben - et

rum på 20-30 m2, tørt og med mulighed for opvarmning - så må I meget gerne kontakte

Teaterudvalget. Helst inden 1. oktober 2000,

HIF - Teaterudvalget

@w
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TILBAGEBLIK PA SPORTSUGEN 2OOO

Børnegøglervognen lagde for om lørdagen, på instruktørsiden var der sket en
ændring siden sidste år men ellers var det meste heldigvis som det plejer med mange
deltagende børn (46), et flot show og mange tilskuere,
Man kan kun imponeres over det stgre arbejde og arrangement der bliver lagt for dagen,
Efter børnegøglervognen var der børnediskotek i teltet,

søndag var der gadefodbold, 32 hold var tilmeldt og vindet blev Bjerremosevej, som i

finalen slog Habrehøjvej, De mange hold plus de mange tilskuere gør at gadefodbolden
er en af de helt store dage i sportsugen.
Efter gadefodbolden var der rafleturnering hvor Jes Jensen blev raflekonge,

Grundlovsdag faldt i år på en mandag og denne dag forsøgte vi med en damefrokost lige
over middag, Da det var første gang, var vi meget spændte på opbakningen og på, hvor-
dan dagen ville forløbe. Der mødte 92 op med deres gode humør, og stemningen blev
ikke mindre som eftermiddagen og aftenen skred frem. Vi tør derfor godt love, aldet ikke
er sidste gang vi har haft damefrokost på progiammet i en eller anden form.

En anden nyhed var børnedyrskuet om tirsdagen hvor mange forskellige dyr blev frem-
vist. Efter en snak med dyrlægen og en afstemning blandt børnene var der en lille 1ng til
de 3 med flest stemmer, Derudover var der diplom til alle. Der var tilmeldt 18 numre,
hvilket er flot eftersom det var første gang.

Tirsdag blev også den årlige skomagerturnering i billard afuiklet. Vinderen blev preben
Gandrup,

Onsdag var der opvisning med politihunde hvorefter H.C,Vartenberg underholdt i teltet,
Det var desværre også en aften med få fremmødte. Om fremmødet skyldes det kølige
vejr, indholdet af programmet eller noget helt tredje vil vi nok aldrig få noget entydigt svar
på.

En anden efterhånden tilbagevendende begivenhed er vores sponsorløb Tour de Horne,
som er stærkt medvirkende til at sportsugen giver et godt økonomisk resultat. Der blev
kørt ca. 30,000 kr, ind af de g cykelryttere og det må siges at være særdeles godt taget i

betragtning den forholdsmæssige korte tid rytterne havde til rådighed til kontraktskriv-
ning, samt det at 2 ryttere sprang til med kort varsel.

w
enkel

34 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Daddys leverede musikken til lørdagens fest i teltet. 80 havde købt billet (halvering i

forhold til sidste år), men de der kom så ud til at have en god aften,

Ugen bød herudover på mange fodbold- og håndboldkampe.

Der skal lyde en stor takt til alle dem som mødte op på stadion til de forskellige arrange-
menter i løbet af ugen.

Derudover også en stor tak til alle dem som hjalp til før, under og efter sportsugen uden
hvis hjælp det hele ikke kunne lade sig gøre, Til sidst en tak til vore sponsorer"
En stor tak til:

Dagli'Brugsen

Horne Cykelforretning

Horne Kro

Vestjysk Andel

BG Bank, Tistrup

Ege Sport

Bankoklubben

Tistrup-Bounum Smede-og Maskinforretning
Sydbank, Tistrup
Bruun, Tistrup

KajHedevang, Sig

Sindberg, Ølgod

Horne Murerne

Tistrup WS og Blik

Varde Sommerland

Horne Tømrerforretning

Sækbæk Kro

Horne Andelskasse

Horne-Vittarp Maskinforretning

Horne Autoværksted

Sv. Aa. Tonnesen

Saxofoni

JM Sport

Strømgårds El-service

Anders Jensen

Matas, Skansen Varde

Strangko

John Larsen Fritidsbyg

Statoil, Ølgod

Horne- Hal lens Cafeteri a

alle cykelryttere og sponsorer til rour de Horne samt Lone og Niels Hviid

Sportsugeudvalget

Snnanux
Huad kan ui gøre for dig!
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PIGEFROKOST

Mange tak for et forrygende godt arrangement. Det var både fesfligt og rigtig, rigtig,
sjovt.

En festdeltager

w
rigtig

Skattemæssig rådgivning ' Bogføring og regnskabsmæssig assisrance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne, 68oo varde . Tclefon 75 26 oz 47

BøRNEGøGLERVOGN

w
Det er efterhånden blevet en tradition i Horne at sportsugen indledes med børn der sfi-
ger, danser og spiller teater. Det var resultatet af flere måneders intens indøvning som
publikum fik fornøjelsen af at overvære, Der var mange gode numre, og børnene fik lov
til at bruge alle deres talenter fuldt ud. At de også kunne lide at være med, kunne man i

hvert fald fornemme helt ned til den bagerste stolerække. At de to instruktører Anette
schmidt og ulla Lindvig har gjort etstort og flot arbejde er der ingen tvivl om.
Det lover godt for fremtiden.

HIF - Teaterudvalget

EiffT"',x',t: @'-qffi
. aoLrqayQQEEt
. rNDaSiArByeeEBt ,r,'''tå"" ,ruo LANDBsuesByccEBr ////f,ARlJ|ffi/////
o FII?IDSI'USE ///// OlDllll6 ///ll
. SEPASASTTONSASAEJDE
. PEøJENTEErNqAFAyqqESl

Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på ttf. 7526*007O
Mobiltlf. 2016 670
[,jner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne Knud Lund Hansen, 7 52602 1 4

Morlen Henneberg, 7 52603 I 6
Tømrerm.:
Ing.:
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FOLKELIG. FESTLIG OG FORNøJELIG

Når vi kommer til sidste weekend ijuli, så er der musikfestival i Arnbjerg i Varde. " Open
Air'. Godt vejr og glade mennesker forenes med musik, frokost i det grønne, med en
kølig snaps, 1 øl eller 3, kaffe og kage og meget andet. Hyggen breder sig næsten til

hele Arnbjergparken. Dette kan man deltage i, både med og uden billet.

Scenen i Arnbjerg kan slet ikke rumme alle de mennesker som efterhånden har gjort
det en tradition at være her,

I 1991 skulle Lars Lilholt på scenen lørdag middag. På Spejdernes Sommerlejr i Para-
dishytten ved Silkeborg ugen før besluttede, Else og Keld, Hanne og Henning og Astr:id

og Majse + Børn at tage Til Arnbjerg med frokostkurven + div, Her på græsplænen

under en af de flotte piletræer fandt man en plads, og pladsen har næsten været fredet
lige siden, og hvor der er hjerterum er det også husrum, så Hornefamilien har vokset sig
større med årene.

Men som man siger. Træerne vokser jo ikke ind i himlen, Efter stormen i december
1999 konstaterede Majse , at piletræet ikke var der mere,
Nu stod 10. gang til " Open Air' i Arnbjerg for døren, og gode råd var dyre,
Der blev planlagt en træplantning, og tidspunktet blev lagt til lørdag lige før frokosten.
Majse havde udset sig en sund og god egetræ fra Røst i Hornelund, og træplantningen
blev højtidelig udført med tale og sang. Så var der tid til den sædvanlige hygge, og "

Familien Horne " var stor i år. Musikken blev i år leveret af Bamses Venner, som var i

topform, og leverede alle de kendte nr. som er indbegrebet af glad musik.
Egetræet kan nu i mange, mange år se frem til et årlig tilbagevendende gensynsglæde,

når' Familien Horne " kommer til " Open Air.'
Ved plantningen blev Egetræet ledsaget af følgende ordlyd.

Egetræet er skænket af Røst-Får A/S Horne.
Med håbet om at den må give ly for vejr og vind,
og være samlingspunkt for " Horne Open Air Club

29. -7. - 2000.

Nu er' Open Air'slut for i år, og vi flk endnu engang en oplevelse der var.
Folkelig, Festlig og Fornøjelig.

PS. Dette er fremkommen ved en hyggesnak ved " Egetræet " i Arnbjerg

Leif Sønderskov

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 37



NH
Nffi

SOMMERTID

Den danske sommer er lunefuld * ofte har den sve-
get mig - trods alt elsker jeg den. Man lærer jo også
at blive yderst taknemmelig for de få skønne, stille

solskinsstunder, Vorherre har tildelt os denne som-

mer! Man har endda hørt udtrykket Danmark har to
vintre - en grøn og en hvid,

Nuvel - selvom vi så ikke har slidt meget på have-

møblerne i sommer, så er en dansk sommer for mig

forbundet med så mange dejlige udflugter, besøg,

impulser og gøremå|, som trods alt giver vitaminer til
vinterens mørke dage.

Besøg af nevøer og niecer, som stadig synes, det er spændende at komme på ferie på

en almindelig bondegård, hvor der både er dyr og traktor, der skal håndteres hver dag.
Sjovt var det også at tå børnene med ud og se et yndigt afkom af vores lille gårdhund,

som just er blevet far.

Dette års sommerspil i Varde var absolut en oplevelse for både børn og voksne, Frem-
ragende spillet af de voksne, men især af alle børnene på scenen, Flot, flot, flot! Vi var
selvfølgelig derude den aften, hvor'alle vore Hornefolk" spillede hovedrollerne, og vore
feriebørn sagde flere gange: "Må vi ikke også godt klappe nu?" Den aften var der ingen
lune vinde, så det var godt, vi bl.a. havde en kande varm kakao med.

Så var der udstillingen, Folk og Kultur i Janderup, En stor oplevelse af fællesskab hvert
andet år, hvor den løber af stablen, Som H,C, Jensen siger: "lngen kan alt * alle kan
noget - men sammen kan vi det hele'. Hvis ikke alle de mange mennesker, som er
tilknyttet denne udstilling hjalp hinanden og var tændt af en gejst og 'kampånd', nåede vi

aldrig det fælles mål: at lave den flottest mulige udstilling af almindelige hænders arbejde

til glæde for flest mulige mennesker. Folk og Kultur var virkelig godt besøgt i år - og en
god oplevelse, sagde folk,

En anden god oplevelse var en søndagstur (i skønt solskinssommervejr for en gangs
skyld) med traktor og vogn i det specielle og skønne Filsø-område, Vi startede med
morgenkaffe i den grønne skov under åben himmel, Derefter "bænkede" vi os på halm-
baller i den store vogn, og føreren af traktor og tur var en dygtig fortæller, der med sit
lune jyske fortalte om det store slid med at indvinde det mægtige sø-område til opdyrket
jord, som i dag er et areal på 1 . 1 84 ha + skov og naturområde. Han kunne også en histo-
rie om en kone fra Filsø Ø, som skulle til brugsen efter medicin tilsin syge mand. Man
kunne i vintertiden gå over isen, Da hun nåede over og ind i brugsen og fik fat i medici-

nen, havde hun ingen penge med, Det kunne brugsuddeleren ikke forstå - de plejede
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altid at betale. 'Hvorfor har du ingen penge med?" spurgte uddeleren konen. "Æ mand

tøt æt a sku ha pæng mæj, hvis a sku fåll igjennem æ is".

Så skinner solen igen, og hindbærrene skal plukkes!

2. Tape dereftrr sknflt hen over håndryggen, op mellem tommel- og
pegellnger og vldere ind under hilndlladen I dlrelile linie over tll lllle-
fingeren.

3, Fortsæt tapeningen fra lllleftngercn ned over håndryggen tll tom-
melllngeren" hvorfrt du gentager tapenlngen I punld to - I to omgange,
hver gang llitt forslmdt I forhold til forrige lag.

4. Hvis du har behov for ekstra støtte, kan du afslutte tapenlngen med
3-4 ekstra rundture om håndleddet

5. Sådan ser luflndfladen ud efter den færdige tapcnlng.

Matas Sports Care Sportstape
Sporbtape støttsr og beskytter mod f.eks. forvddninger.
Matas Sports Care har fremstillet sportstapen i et stærkt holdbart, uela-
stisk materiale. Tapen har savtakkede kanter og er derfor let at rive over til
brug. Limtypen er hudvenlig - men har samtidig en kraftig klæbeevne.
Matas Sporb Care Sporbtape er omhyggeligt testet på Team Danmarks
Testcentre.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til spon

w
w

7
/
/
/
/
/
/
/I
/
,
/
/
/
)I
/
/
/I
/I
,
/
,
II
/
.a

Solveig Bruun

Skansen 2 . 6800 Varde . TIf.75 2200 L5
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Gymnastik fra tidligere tider. Holdene blev ledet at Anna Uhre Schmidt og Laurids
Pagaard.

Mffiffi*ffiW ffi
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Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 72 33

Ves;tjyskAndel
&!lobLlndd

Homelund:
Fabrlksvei 25, Horno
6800 Varde
Tll. (0s) 26 00 11

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. ?.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

T11.75260102

Nr,238

Nr.239

Nr.240

3X{ll{ttr{i
AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave Stof senest

Lørdag den 2. september
Lørdag dgn 7, oktober
Lørdag dån 25 november

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Uhre Schmidt, Stauwej 7, 6800 Varde, It.7S22-OæT
Eding Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6900 Varde ,lJt.TS26-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6900 Varde, At. 7 526_052T
KurtVig Nielsen, Vestervænget 3, 6g00 Varde, flf. 2522-3g3g

Bladet udkommer

14.-15. september

19.-20. oktober

7,-8. december
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

13.08.2000

20.08.2000

27.08.2000

03.09,2000

10,09,2000

17.09.2000

kt. 10.30

kt.09.00

kt. 19,30

kt, 10.30

kt. 09,00

kt, 10.30

Lars Bom Nielsen

aug, 19,08.2000

24.08.2000

sept, 14.09,2000

23,09.2000

24,09,2000

okt. 06.10.2000

27.10,2000

nov. 04,1 1.2000

07.11.2000

25.11.2000-

26j1.2000
28j1.2000

dec. 02.12,2000

05.'12.2000

15.12,2000

17.12,2000
jan, 09.01.2001

febr. 08.02.2001

20.01,2001

marts 07.03.2001

27.03.2001

april uge 14

03,04.2001

10.04.2001
juni 18.06,2001

AKTIVITETSKALENDER

Torvedag
"Pige-raketten", fodbold

Generalforsamling i Regnbuen

Høstfest, Sogneforeningen

Primo Cup

4H Årsmøde i Horne-hallen

Forældredag på skolen

Revy i Horne hallen, HIF

Familie og Fritid, mad for hele familien

Julemarked i Horne-hallen

Familie og Fritid, takt og tone

Horne Havekreds, Julearrangement på Horne skole

Julekoncert i Horne Kirke

Juletræsfest

Juleoptog

Familie og Fritid, forbrugeraften mNest Energi

Skolefest

Højskoledag m, Niels Højlund, Erik Grib og Mats Rudklint

Fælles forældremøde på skolen

Horne Aftenskole, afslutning og udstilling

Åbent hus uge på skolen

Familie og Fritid, generalforsamling

Familie og Fritid, modeopvisning

ldrætsdag på skolen
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

NENAI]LT
Ølgodvej I48
Bounum
6870Øtgd

ilf. 75 26 0t 55
nf. 75 29 93 33
Bit. 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Trf. 75260163 - biltlf. 21226801120330163 tl

IIORNE
ew iF:BffiF'

JOHN BORG HA'{SEN
XORNE - 6800 YAaOE . TLF:75 26 fl! 93

Vognmand

Flernming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

Alt tømrer- og snedkerarbejde,
såvel nyt som gammelt, udf6res.

Tørnrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Te$ninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

T|t.7526-0352

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

Mekaniker

Anders KJensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Åben by,??ed Andelskassen

Kom til åben by hos
Andelskassen den

19. august og mød
Money Bunny

,C\ao
3

CJ

Hvis du, i perioden fro den 14.-lB. ougust 2000,
kommer ind og får din gomle sporebøsse byuet til
en Money Bunny, vil du også modtoge en lille
overroskelse.

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 10

r,nnnnru.sda.dk/horne
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