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i"; for alle generationer i Horne-hallen

fredag den 17. december 1999

Aftenens program:

kl. 19.00 Varde Garden

kl, 19,30 Velkomst

kl. 19.35 Luciaoptog med børn fra Myretuen

\. kl. 20,00 Dans omkring juletræet

.1i kl. 20.30 Uddeling af slikposer

, 
.lit . ,i Diskotek

Lotteri med flotte præmier

Få et spil kort eller billard

Der kan købes glogg, æbleskiver og kaffe

kl. 2230 Aftenen slutter

Entre: 25 kr.

Vi ses i hallen

Med nissehilsen

HGF, HlF, Sogneforeningen og Spejderne

,utrmry@*dqutrq,&***w.g**f åw mdK m

I.IES I HORNE.POSTENS JULENUMMER BL.A.:
- Julen i Horne

- Fonetningernesåbningstider
- Knaldtilbud fra Horne-hallen
- Spændende højskoledag i Horne

- Derfor steg dit hus så megetl (læserbrev)

- Ny formand i Horne ldrætsforening
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o El-inslollotioner
. Hvidevoreservice
r EDB- og Doto-inslollotioner
r Antenneonlceg
o lnduslri-inslollotioner
. Afd. of Olesen & Jensen

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

33== =-
Ove Lihn, Ndr. Boulevard 116,6800

Als

Varde - T11.752232 55

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttt.7s26-O430

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

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydcr alt lige fra alm. service,
nybl'ggeri, industri, landlrrug
lil hvidcvarcr m.m.
Døgnvagt på tlf. 7526-O070
Mobiltlf. 2016 6670

[iner Strømgård l{vid
\/r. Iljerremosevej 27, Horne

Horrle
Tørnrerforretning
@

Ttt.7s2602L4

Tomrernt: Knud Luncl Hansen, 75260214
Ing.: Morten Henneberg, 75260316

. BOLIqAYQqEE, rrLsLurrErr INDVSTEIBYCCESI ///// g\9 /////r r,rNDaRUqsByqeEat //)GARA|tr1/////
o FBITIDSHUSE ///// OtDXlttG //t//
. BEPABABTIONSABBEJDE
. PB0JEKTEBINQ AF BYQQESI

Råt;fåi3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

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

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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b uULEoPToG r HORNE å
"ry sør{DA6 DEN r 9" DECE,&IBER KL" r 5.O(,å

Juleoptog med Varde Garden i spidsen starter ved Horne-hallen -
og går.en tur gennem byen

og slutter af med julemusik ved Hornelund.

Fra sognehytten uddeles slikposer til alle børn.

tr-&Iftf.
ABNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTAR

Torsdag 16,12.1999 åbent til kl,

Fredag 17.12.1999

Lørdag 18,12.1999

Søndag 19,'12.1999

Mandag 20,12.1999

Tirsdag 21.12.1999

Onsdag 22.12,1999

Torsdag 23.'12.1999

Fredag 24.12.1999
Lørdag 25.12.1999

Søndag 26,12,1999

Mandag 27J2,1999
Tirsdag 28,12.1999

Onsdag 29.12.1999

Torsdag 30.12.1999

Fredag 31.12.1999

Lørdag 01,01.2000

Dagli'
Brugsen
18,00
'18,00

12.00

12.00 - 18.00

18.00

18.00

18,00

19.00

Lukket

Lukket

Lukket

18,00

17.30

17.30

18,00

13.00

Lukket

El-inst.
Tonnesen
17,00

17.00

Lukket

14.00 - 18.00

08.00 - 17,00

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

Lukket

Lukket

Lukket

09.00 - '12.00

09.00 - 12.00

09.00 - 12.00

09.00 - 12.00

09,00 - 12,00

Lukket

Man handler også tiljul i Horne
- det er en god ide

Julegaverne kobervi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



Æ Hepw**w*@}R- *4ff 4,.s-y
w*, JULETRÆER W y
å sælges 

k
* Køb Deres juletræ hos Spejderne. 4t Flotte træer, &
# der et for et nøje er udvalgt blandt j]
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* Træerne sælges fra fam. Juelsens have på &
,# Kirkebakken 6, Horne S
4 Hver dag efter kl, 15,00 k
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OLDBOYS. OG VETERANFODBOLD

Traditionen tro starter hæningen for oldboys- og veteranspillere
HW

Lørdag den 1. januar 2000 kl. 14.00.

Næste gang er:

Lørdag den 8. januar 2000 kl. 11.00 (gule ærter)

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00.

Gamle, såvel som nye spillere er velkommen.

Keld Carstensen og Gunnar Ditlevsen

Holdledere

Julegaverne kobervi selvlolgelig hos
HONNEPOSTENS ANNONCøRER



KOM GODT IND I DET NÆSTE ARTUSINDE

Horne Hallens Cafeteria vil hermed ønske alle vore kunder, brugere og andre inte'

resserede et godt nytår med et KNALD TILBUD

Mandag den 27. december k[.10.00'11.00,

hvor vi har hyret en af hjemmeværnets sprængningseksperter til en demonstration af

"korrekt omgang med fYrværkeri"

Da det jo er mænd mellem 17 og 42 år, der har de fleste fyrværkeriuheld kunne alle

sognefs mænd jo passende ta' hele famitien med på stadion til demonstration, så alle

kan komme godt ind i det næste åftusinde uden skader.

Derefter giver Cafeteriet en kop kaffe/the eller saftevand.

Venlig hilsen Lone & Niels Hviid,

Horne hallens Cafeteria

*s m#.**er"#6tr4ax*@gtrffi e %eK#.ffi*trXp.-,*VW
Olorns

,l{'eo

Giv lillemor fri på2.juledag og inviter' familien på Horne Kro til en lækker julemiddag kl.

12.00, som består af følgende menu:

Klar suppe m/boller, ris og suppebolle

Suppekød m/gemyse, kartofler og flødepeberrodssauce

(eller flæskesteg m/rødkål og brunede kartofter)

Hjemmelavet fløderand m/is og kirsebærsauce

Kaffe m/p.f.

Efter middagen går vi en tur rundt omkring juletræet, hvor vi leger og synger nogle jule-

sange og hvor der uddeles små juleposer til alle børnene.

Der vil være julemusik under hele middagen,

Med dette ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår'

Margit og Henning

åb
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JULEBADMTNToN 1999 
_q A

Hallen kan benyttes til badminton følgende dage: mYt=

Søndag den 26, december
Mandag den 27. december og

Tirsdag den 28, december.

mw

Alle dage fra kl. 9.00 - 12.00.

Sodavand kan købes i hallen.

Vi håber alle vil være behjælpelige med at udgå ventetid - gør plads for hinanden.

BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

P.S,: Der er ingen badminton fredag den 17. december på grund af juleafslutning.

ffi#-i#

Nye trøjer til badmintonholdet old motion fra Borg Biler, Horne Autoværksted.
Fra venstre: Søren Jensen, Tommy Bech, Dora Harck, Henning Pontoppidan, Ger-
da Schmidt og Arne Albertsen.

Julegaverno kob€t vl selvlølgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



HORNEMESTERSKABER I BADMINTON AR 2OOO

Der afholdes Horne Mesterskaber i badminton i Horne-hallen

lørdag den 5. februar 2000 fra kl. 13.00 og

søndag den 6. februar 2000 fra kl. 10.00.

Pris pr. spiller for række:

U9, U11, U13, U15og U17 20kr,
Senior og oldies 40 kr.

Lørdag er der indledende kampe for ungdom.

BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen

ffi'ffikff%-w@m4.xeW#
I(ÆRE GAMLE H.I.F OG H.I.P.

På tærsklen til et nyt årtusinde skal du have en nytårshilsen, som en beskedent tak for

alt det du har givet og lært mig.

Jeg har trådt på dit græs - slidt dit gulv - frådst med dit vand,

Hos dig har jeg fået oplevelser, skuffelser, smagt sejrens sødme og nederlagets uret-

færdighed.

Du har gjort mig stædig - modig - smidig og selvstændig.

Du har lært mig at yde, før jeg kunne nyde,

Blandt dine fandt jeg min livsledsager, du har hjulpet med pasning og opdragelse af

mine/vore børn.

Med den rette pleje og omsorg fra dine sognebørn vil du give børn og unge (samt ældre)

holdninger og oplevelser som kan bruges i det nye årtusindes spændende, indviklede og

udfordrende fremtid.

GODT NYTÅR

Venlig hilsen fra en "hr. Hvemsomhelst',

il"&lH'åS#,E X,.il8l"J;XEå"" ry 7



MALLE PLANTAGE!

I 1884 dannede en række landmænd et interessentskab'Malle Plantage'.

Planen var at tilplante et hedeareal i det nordvestlige hjørne af Horne sogn,

danne læ for vestenvinden. Der var på det tidspunkt ingen læhegn.

å&
som skulle

Der blev lavet en overenskomst mellem lodsejerne om tilplantning af ca. 212 tdl. hede.

Arbejdet blev udført efter Hedeselskabets anvisning.

lnteressentskabet samt Malle Plantage eksisterer stadig. Der er fredskov pligt på det

meste, og tilstødende arealer ligger i skovrejsningsområde. Mange har gennem årene

besøgt og benyttet plantagen på den ene eller anden måde, Det er man stadig velkom-

men til, men det henstilles, at man følger de regler der gælder for færdsel i private plan-

tager og skove. Det kan nævnes, at det kun er tilladt at færdes på stier og veje. Hunde

skalføres i snor, og man må ikke klippe eller brække grene af.

Tilladelse til at skove samt samle brænde og at klippe pyntegrønt kan fås ved henven-

delse til lodsejerne som er følgende:

Tage Hansen Kristen Krog

Erik Harck Kim Kartvedt

Johannes Nielsen (Malle) Arne Hermansen

Johannes Nielsen (Bounum) Frede Holm

Niels Chrestensen

Yderligere oplysninger kan fås hos Erik Harck, tlf, 7526-01 '13.

Bestyrelsen

HORNE HJORTEFARM

Hjortekød sælges.

Henvendelse til Anders Jensen, tlf. 7526-0230 eller

Palle Pal lese n, Ilf . 7 526-0242.

Horne

ryf Julegaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



SPÆNDENDE HøJSKOLEDAG I HORNE

lørdag den 15. ianuar 2000

Gudstjeneste i Horne Kirke kl, 9.30 ved sognepræst Jørgen Anker Jørgensen, Venø.

Formiddagskaffe på Horne Kro kl, ca. 10.15

"Kirkecabaref over "Gammel-Jehannes hans biwelsistårii'opført af Jørgen A. Jørgensen

og højskolelærer Astrid Pollmann, Holstebro,

Middag kl. 12,00

Kl. 13,00 læser og levendegør skuespilleren Lone Hertz'Johannesevangeliet',

Højskoledagen forventes at slutte omkring kl. '15.30,

Prisen for hele dagen - med foredrag, formiddagskaffe og middag med 2 retter mad

(uden drikkelse) - er 125 kr.

Tilmelding til: Viggo Aarhus, Horne tlf. 7526-0157

MargretheR.Kristensen,Thorstrup 11t.7526-4107

senest den 12. januar 2000,

NB.: Der afgår bus fra Thorstrup, Se lokalposten,

Menighedsrådene ved Thorstrup og Horne kirker

HøJSKOLEDAG

Astrid Pollmann er højskolelærer med stort H.

lgennem en lang karriere har hun dyrket fortællekunsten og den musikalske baggrund

som konservatorieuddannet pianist har ført til at hun seriøst har bidraget til vedligehol-

delsen og fornyelsen i højskolesangen.

lgennem mange år var Astrid Pollmann lærer på den klassiske musiklinie på Holstebro

Højskole,

Siden 1996 har hun været freelance og specielt sproget fra hjemegnen på den jyske

hede har interesseret hende,

Jeppe Åkjærs "Gammel-jehannes hans biwelsistårii' har hørt til repertoiret i mange år,

men i samarbejde med Jørgen Anker Jørgensen, har den folkelige fortælling fået en ny

aktualitet,

Jørgen Anker Jørgensen er sognepræst på Venø i Limf,orden. Som musikuddannet

cand,mag. har salmesang og folkelig sang været et naturligt interesseområde.

Jørgen A, Jørgensen var i en orlovsperiode kollega til Astrid Pollmann 
?:"1.1".jt:l:
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Højskole, og det var her interessen for den folkelige og bibelske fortælling i viser og
sprog førte til ideen om en kirkecabaret om emnet.

Det er denne blanding af oplæsning, forbindende indslag og fælles sang, man kan møde
i fortællingen om Gammel-Jehannes og biwelshistårien!

JOHANNESEVANGELIET

Fra udgangen afjanuar 1999 tager Lone

Hertz rundt i Danmark og præsenterer Jo-

hannesevangeliet i 6n stor oplæsning af

2%limes varighed.

Den folkekære skuespiller og foredrags-
holder har i flere år med stor succes lavet

oplæsninger af brudstykker fra Det Nye

Testamente; men ifølge Lone Hertz er ly-

sten til at levendegøre et HELT evangeli-

um nu blevet så stor, at det er "marathon-

oplæsningen", hun frem for alt satser på:

- Jeg troede, at jeg kendte Det Nye Testamente... Kendte grundlaget for dåt at være kisten.
Men man lærer ikke at forstå Jesus og hans samtidige - man lærer dem ikke at kende som
mennesker, hvis man kun stifter bekendtskab ned brudstykker at Testamentet Så hvis man fil
at begynde med får læst - eller hørt - bare 6t evangelium, så er man kommet langt.

- Jeg har selv måttet læse Johannesevangeliet et hav af gange for at opnå en forsfåelse, så 1'eg
kan videregive det. Det er naturligvis hårdt at indstudere et helt evangelium, men det er også en
op/evelse af dimension at tilegne sig det i 6t stræk. Det er en igdom.

- På Jesu tid var ordet ikke henvist til oplæsning i kirken. Det blev saat - fortatt på gader og
stræder, hvor folk mødtes.

- Vi har ikke mindst brug for Testamentet i en tid, hvor mennesker søger efter åndeligt liv. Kend-
skab til Testamentet vil naturligvis også være med til at styrke Folkekirken. Men det er ikke kun
defior jeg tager ud og læser op.

- Det Nye Testamente er for mig "histoien over alle histoief . Uanset om man er kisten eller ej -

eller har en helt anden fro - så er det et bud om næstekærlighed til en hård konkunenceverden.
Derfor er det magtpåliggende at videregive dette bud.

- Guds ord bør tyde overalt - ikke bare i kirker...

10 ry' i;f"'H33+"'E l'TiL"å';Æl* ry-



"Jeg finder, at initiativet til en tumå med

Johannesevangeliet, læst og gjort levende

al Lone Hertz, er aldeles fortræffeligf'.

Erik Norman Svendsen,

over Københavns Stift

"Det var meget betagende, og vi fattede

ikke, hvor tiden blev af. Lone Hertz formå-

ede at levendegøre beretningen... Måtte

dog langt flere få lejlighed til at høre hele

Johannesevangeliet, som vi blev privilige-

rede med... Det henvender sig til både I

unge og ældre, kirkefremmede og kirkevan-

te - ja alle, som kan sætte pris på ægte

kunst... Det er vist den største aften jeg

nogen sinde har oplevet.
Kirsten Mørch

HORNE UNGDOMSKLUB .."'I)ri-"--

å=,iHI
Der afholdes generalforsamling i Horne Ungdomsklub

mandag den 17. januar2000, kl.19.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne,

På valg er Alis Kristensen og Mamse Pontoppidan.

Klubben gi/ kaffe.
Hilsen Marinus

SÆT x I KALENDEREN

vED LøRDAG DEN 25. MARTS 2000. "'""i^,.).""

hvor Horne Gymnastikforening holder jubilæumsfest i Horne Hallen.

Vi har bestilt et rigtigt godt 3 mands danseorkester, som kan spille noget for både unge

og ældre,

Nærmere oplysninger om pris og bestilling kommer i Horne-Posten ifebruar 2000.

Horne Gymnastikforening/Lene Jensen

"Hele Johannesevangeliet på en eftermid-

dag - det lyder godt nok voldsomt, og

kunne mindre ikke gøre det? Efter at have

hørt Lone Her2' oplæsning, må jeg helt
klart sige: Nej, mindre kunne bestemt ikke
gøre det".

Dorte L

"Fortællingen om Jesu liv, berettet af den

mest fintfølende og tænksomme af evan-

gelisterne: Johannes - og fremført i samme

ånd - som om det var et øjenvidne - i en

marathonoplæsning på næsten 3 timer -

med 100% indlevelse og engagement - det

var Lone Hertz - det var en oplevelse!'

Mikkelsen,

Jubgawrne k6b€r vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONC@RER 11



Pris: Medlemmer

lkke-medlemmer

Vort nye navn og logo er:

FAMILIE OG SAMFUND

Sådan kan vi lave pålæg

Forbrugeraften med Torvets Købmand, Ølgod.

Tirsdag den 18. januar 2000 kl. 19.00 i skolekøkkenet, Horne skole.

En aften, hvor vi parterer 1/"gris, og ser hvad vi kan lave ud af den,

Desuden er der flere smagsprøver - deriblandt vinsmagning,

Til sidst er der amerikansk lotteri med grisen,

En forbrugeraften med overraskelser.

30 kr.

50 kr.

Familie og Samfund/Mona Clausen

FAMILIE OG FRITID

når vi pr. 1. januar år 2000 hæder ud af foreningen Familie og Samfund.
Foreningen fortsætter som hidtil med kurser, foredrag og virksomhedsbesøg, samt hvad
der ellers måtte komme af gode ideer, både fra bestyrelsen, men også fra jer medlem-
mer og andre interesserede. Så gå til bestyrelsen med din ide.

Foreningen vil også fortsat være en forening for hele familien, et medlemsskab omfatter
hele husstanden.

Desuden vil vi samarbejde med de andre foreninger i området, der også har meldt sig ud

af Familie og Samfund, og som alle har det samme navn og loge. Det drejer sig om
Tinghøj, Lyne og Krusbjerg,

Mona Clausen

Landbrugs- og entrepren6rarbejde
BerteT SØrensen - Tlf. 75 24 72 33

12
Julegaverne kober vi s€lvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER
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HORNE AFTENSKALE
ønsker alle en glædelig jul

samt et godt nytår.
tOl

Husk foredraget med politiassistent Henning Boegø den 17. januar 2000, kl, 19,30 på

Horne skole.
Horne Aftenskole/Tove Sørensen

*treftffi*He#,atrtrffiF#^*s43ffiFrry{ffæe% wrff, **#kr,.*ks#

Horne Idrætsforening
ønsker

alle vore sponsorer, støtteforeningen, HIP, øvrige foreninger, Lone og Niels,

tr@nere, ledere, udvulgs- og bestyrelsesmedlemmer' samt alle medlemmer og

alle, som har været med til at støtte HIF i sæsonen 1999

en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med takfor sæsonen 1999,

HIF/bestyrelsen

GI-/EDELIG JUL OG GODT NYT,4R

Læsere, annoncører samt trykkeriet ønskes en

GL/EDELIG JUL samt et GODT ttVfrln.

Samtidig vil vi fra bladudvalget gerne sige tak for godt samarbejde i det forlpbne år.

Inga, Leif, Erling, Birtha og Kurt

JULEGAWRNE KøBER W SELWøLGELIG HOS
HORNEPO STENS ANNONCØRER

ry-



NYT FRA SKOLEN

Efter en uges efterårsferie var forældrene med i skole på de bagerste rækker til for-
ældredagen den 29. oktober. Mange mødte op, ca. 70 forældre var i indskolingslokalet i

spisepausen for at spise rundstykker og drikke kaffe.

En kort orientering har fundet sted angående den nye lærerarbejdstidsaftale, der træder i

kraft august år 2000. De kendte Ø-,U- og F-timer forsvinder og bliver erstattet af skoletid
og individuel tid. Hvilke fordele og ulemper det vil give er ikke gennemskuet på nuvæ-
rende tidspunkt.

Horne skole er ligesom alle andre skoler blevet udstyret med en 'moppe-mappe".
Undersøgelser viser at alt for mange børn i Danmark bliver moppet i forhold til f.eks.
Norge og Sverige. Mappen indeholder forskelligt materiale, der kan være til hjælp og
inspiration i arbejdet med at bekæmpe mobning. Det er ønskeligt at lærerne tager emnet
op i klasserne efter behov,. så vi kan prale med en "moppe-fri'skole.

Skolen har flyttet sit kontor. Det gamle specialundervisningslokale (over aulaen) er blevet

lavet til to nye kontorer. I det første sidder Thrine og Lene og i det inderste sidder Hen-

ning. De har fået mere plads, men det var vist også efterhånden nødvendigt.

Edith Due Knudsen er ansat som vikar pr. 1.1 1., da Ane Frydedahl er gået på barselsor-

lov. 5, klasse har været til skoleskydning i Tistrup, og et hold kvalificerede sig til amts-

mesterskabet i Ribe Amt, hvor 20 hold dystede, men hvor Horne ikke gik videre,

På mandag pynter alle klasser skolen til jul. Elevrådet vil præmiere den flottest pyntede

klasse, så mon ikke nok alle vil gøre sig umage i håbet om at vinde.

Politiet kommer også på mandag for at tjekke cyklerne. Da vi nu er i den mørke vintertid

skal lysene jo være i orden for at nå sikkert i skole.

Fra SKOLEBESTYRELSEN skal lyde en GLIEDELIG JUL samt et GODT NYTÅR, vi

skriver videre i det nye årtusinde.

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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øSTER HERREDS SENIORKLUB

Arrangementer:

Tirsdag den 25. januar 2000, kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus.

Agronom Kristian Lauritsen, Række Mølle fortæller og viser lysbilleder fra Pakistan,

Tirsdag den 22. februar 2000, kl. 13.30 i Billund Lufthavn.

Rundvisning

Tirsdag den 28. marts 2000, k1.13.30 iØlgod Kulturhus.

Generalforsamling

Derefter fortæller borgmester Erik Buhl Nielsen om Ølgod kommune.

April
Rundvisning på KLUB 8 i Ølgod (dato er endnu ikke fastsat)

23. - 24. Maj. Tur til København og Nordsjælland

Tirsdag den 27. juni. Aftentur ud i det blå,

Tirsdag den 15. august. Heldagstur til Hobro og Mariager

September: Evt. forslag fra medlemmer, se ugebladet.

Med venlig hilsen og på gensyn

lngrid Jakobsen, Tistrup

Peder Madsen, Ølgod

Erik Andersen, Ølgod

Aage Sch[iter, Hodde

Svend Hansen, Horne

;ery*,ts*å#

ilf .7529-9162
flf,7524-5806

flf.7524-6855

flf.7529-9236

flf.7526-0185

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11", 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16'00 - 17.00

Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00

ry- Julegaverne kober vi selvfolgelig hos
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DERFOR STEG DIT HUS SA MEGET!

Priserne på huse i Horne er steget dobbelt så meget som i resten af Varde!
Som det vil være de fleste bekendt, har jeg klaget over 1999-vurderingen af mit hus. Det
vil også være de fleste bekendt, at der landet over har været store reelle prisstigninger
på huse generelt.

Derfor kræver min fortsatte fastholdelse af klagen en nærmere redegørelse, som kunne
være af interesse for resten af Hornes borgere.

Klagens baggrund
Umiddelbart før vurderingen dumpede ind af brevsprækken, fik jeg vurderet mit hus i

forbindelse med en låntagningssag. Huset blev vurderet ca. 15o/o lavere af en ejen-
domsmægler, end det vurderingsrådet var nået frem til. Derfor klagede jeg i første om-
gang.

Vurderingsrådets formand samt 2 andre mødte op hos mig og jeg fik at vide, at vurde-
ringsrådet intet havde med den sag at gøre. De kunne kun korrigere vurderingen såfremt
der viste sig at være særlige mangler ved huset. Resten gik nærmest pr, automatik og
var beregnet på baggrund af mere end 500 hushandler i området.

D6r kommer mit hus ind i billedet!
Det gik senere op for mig, at vurderingsrådets formand herved meget bekvemt fortiede
sin egen særdeles aktive rolle i de store prisstigninger i netop Horne.

Forklaring følger:

Alle ejendomme inddeles i såkaldte korrektionsgrupper, afhængig af hvor attraktivt et
område, man er bosat i. Horne har været placeret i en korrektionsgruppe 4. Fra vurde-
ringen i 1998 tilvurderingen i 1999 sker der det, at vurderingsrådet flytter hele Horne by
til en anden korrektionsgruppe, hvilket ud over den almindelige prisstigning giver en
ekstraordinær stigning i Horne på ca. 1000 kr. pr. m2.

4 hushandler atgør prisen på dit hus
Argumentet for at foretage denne flytning er angiveligt, at man har konstateret, at 4 huse
i Horne by er solgt til priser langt over vurderingen. En nøgtern gennemgang af de 4
handler viser imidlertid, at der for hver af husene er ganske særlige forhold, der gør sig
gældende. Prisstigningerne har for hver enkelt hus helt specielle forklaringer, der gør at
de ikke kan bruges som grundlag for en generel prisstigning i Horne by. Det gærder
f.eks, omfattende indvendige forbedringer og renoveringer eller særlig beliggenhed i
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HORNEPOSTENS ANNONCøRER



forhold til køber. Alt sammen forhold, der ville have afsløret sig, hvis vurderingsrådet

havde undersøgt sine sager ordentligt.

Kan det betale sig at være vurderet for højt?
Nogle kunne måske fristes til at mene, at en høj vurdering ville betyde en højere pris ved

salg. Det er imidlertid ikke sådan det hænger sammen. Vurderingerne afspejler priserne

og ikke omvendt, Den eneste måde at få højere huspriser i Horne, er ved at gøre områ-

det mere attraktivt. Den dag hvor det lykkes, må vi leve med højere vurderinger, men

bestemt ikke før. Vi har lang vej til indkøbscenter og større fritidsaktiviteter og vi har

dårlige offentlige trafikforbindelser, så der er bestemt en grund til at vore huse har lavere

vurdering.

Hvad koster det?
For en almindelig gennemsnits husejer, vil de høje stigninger sandsynligvis betyde en

ekstra skat på ca. 100 kr. om måneden (altså ud over den almindelige prisstigning) Det

lyder måske ikke af så meget i et stort familiebudget som mit eget, men mon ikke nogle

af byens ældre medborgere kunne finde noget andet at bruge de penge til?

Sagen føres til ende!

Men som det kan læses af ovenstående drejer sagen sig også om noget helt andet. Kan

man som kommunal politisk udpeget embedsmand tillade sig at manipulere så groft med

borgere, der tillader sig at klage over ens afgørelser. Det drejer sig om vurderingsrådets

formand, der påstår, at vurderingsrådet ingen indflydelse har haft på de store stigninger

og af de er beregnet ud fra mere end 500 hushandler i området. Dermed lyver manden

mig gladeligt lige op i ansigtet for at få mig til at trække min klage tilbage.

Men jeg skal hermed love, at det gør jeg ikke førend sagen har været prøvet i alle til-

gængelige instanser.

Hvis nogen ønsker at se de konkrete tal, der ligger til grund for vurderingsrådets beslut-

ninger, er de velkomne til at afhente en kopi hos mig.

Stig Leerbeck, Porsevej 18, Horne

Ttf.7526-0636
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GRAVSTEN
Gravsten på Horne Kirkegård - skal de bevares eller knuses til skærver?

Mødet i kirkegårdshuset den 20, november havde samlet ca, 30 mennesker. Stemningen

blandt de fremmødte var, at de burde bevares for eftertiden, De har stor kulturel betyd-

ning. Adskillige kommer en enkelt gang på kirkegården, og vil gerne se deres bedste- og

oldeforældres gravsten.

Fra menighedsrådets side kunne det tyde på, at det var en økonomisk belastning af
bevare dem.

Jeg håber, at de får lov til at stå som en kulturarv til kommende generationer.

Erling Jensen

HORNE PA INTERNETTET....!

Ja, du læste rigtigt.

Jeg er pt. igang med at lave en hjemmeside om Horne på lnternettet.

Men der mangler en adresse til siden. Dawww.horne,dk er benyttet af andre, må der

findes en anden adresse. Der er få krav til adressen: Den skal starte med mvw. og slutte

med.d& aftså noget mellem www.???,dk. Adressen skal være nem at huske, nem at

skrive og beskrive siden bedst muligt.

Har du en ide til adressen, så kontakt mig på telefon eller e-mail.

Hvad skal hjemmesiden gøre godt for?

Jo, den skal indeholde fakta om bl.a. alle foreninger, og alt andet som foregår i Horne og

omegn. Der skal også være en kalender, med alt hvad der sker det næste års tid i Hor-

ne. Mit håb er, at den vil blive meget brugt, så alle skriver sine arrangementer i kalende-

ren. Den skulle gerne blive det sted, hvor man fandt ud af, hvad der skal ske i Horne. Jo

mere der skrives på, jo mere præsis bliver den, En anden ting der også skal med på

hjemmesiden, er et katalog over e-mail-adresser i befolkningen i og omkring Horne, hvis

en sådan findes.

Samtidig viljeg opfordre alle med interesse i hjemmesiden om at kontakte mig, og samle

sammen, hvad der skal med på siden. Det kan ske på telefon eller e-mail.

Læs mere på www.burkarl.subnet,dUhorne

Hilsen Anders Burkarl

Trf.7526-0469

E-mail: burkarl@mailme.dk
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HoRNE STøTTEFORENING (BANKo)

Generalforsamling
Ved Horne Støtteforenings Generalforsamling blev følgende tilskud ydet til foreninger og

institutioner.

Horne ldrætspark, Horne ldrætsforening, Horne Gymnastikforening, Sogneforeningen,

Horne Husmandsforening, Hornelunds Venner, Horne lF - Computer, Horne lP - møntte-

lefon, Regnbuen - 2 Mooncars. Der er flere godkendte ansøgninger på vej.

Det har været en fornøjelse at kunne bidrage positivt til seriøse ansøgninger, og samtidig

glædes over at det er muligt,

En hel central baggrund hertil er den gode tilslutning der er til vore BANKOSPIL, som

afholdes hver torsdag, Men vi kan godt være flere. Så kan vijo også i fremtiden blive ved

med at glæde og imødekomme eventuelle ansøgninger.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Øvrige medlemmer:

Leif Sønderskov

Kristian T, Hansen

Erik Sørensen

Else Marie Madsen

Eva Plauborg

BertelSørensen

Bakken Strebøl

l-^_o
NLrc HTLSEN I )X /\

oc HEN,rrr.rG I ,fr. / \
's) zo oo 'rs | /u\ 

-I iv\ tHI z-rlV
i'J,tffi'S3+'.t'l;:31,"3;;llå"' ryf

Horne Støtteforening/Leif

BRUUN
sronFGAD€ 19 . 6l62l6TRt ;9 ASs2

<Hoprtø rj€to
ET CSDT STED AT I,IøO€S.

Lokalen til møder,
små og store selskaber.
Srnørnebnød ud af huset.

VENLIG HILSEN

IARGIT OG HE'|{IIIG

Ttf.(051 26 00 19
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TAK TIL HORNELUNDS VENNER

Beboere og personale på Hornelund vil gerne sige Hornelunds venner tak for de fine
arrangementer, de laver for os. Det er noget vi her i huset altid ser frem til.

I august havde vi en fin udflugt til Tambours have, hvor vi drak eftermiddagskaffe med

dejliget hjemmebag og gik en tur rundt i haven. Derefter kørte vi en tur ud over Nørholm

hede og plukkede lidt lyng. Vi sluttede dagen med lækker aftensmad og lidt hygge på

Hornelund inden sengetid,

For nylig havde vi høstfest på Hornelund. Beboerne havde hver inviteret 2 gæster - det
var fint, Vi fik stegte å1, stuvede kartofler og ris å l'amande med kirsebærsauce, Til slut fik

vi kaffe og hjemmelavet kransekage - det smagte altsammen virkeligt godt.

Husorkesteret sørgede for, at der var en munter og festlig stemning hele aftenen, Det er
altid dejligt at synge med på de gamle sange, og gynge lidt med i takt til musikken,

S,ry*n$**

På vegne af beboer og personale/Dagmar Kristiansen

20
Julegaverne kober vl selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER



BRUGERRADET

Laurids Pagaard har mange opgaver i ældrerådet, og da valget er udsat til foråret, fore-

slår han, at Jens Hansen overtager formandsposten indtil valget i foråret. Det blev ved-

taget på brugermødet.

Edith Rasmussen

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

Juleafslutning. lnga Hjortkjær fortæller og spiller.

Generalforsamling.

Arne Holm Pedersen, Askov viser film.

Nanna Pedersen, Billum.

Aage Meldgård, Nordenskov skole.

Projektleder Ole Juhl, Askov Højskole fortæller om livsglæde og livskvaliiet.

13.12.99

10.01 .00

17.01 .00

24.01.00

31.01.00

07.02.00

-trr fu
Køb hvad du vil med

Sydbanks BlueCard

Som BlueCard kunde i Sydbank får du
adgang til at hæve op til 30.000 kr.

Hvor som helst og uden videre, du kan
nemlig bruge BlueCard alle de steder,
hvor du kan betale med Dankort.

BlueCard giver dig handlefrihed, for du
kan slå til, når det gode tilbud er der.
Køb hvad du vil - vi blander os ikke.

Sydbanks BlueCard er markant billigere
end de fleste kontokortordninger.

Kom ind i Sydbank og få mere at vide.

FAS KUN I

$ronnwn
Vi forttlt det mcrtc

Storegade 25 . 6862 Tistrup o Tlf.75 29 90 26
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GENERALFORSAMLING I HORNE GYMNASTIKFORENING

Den 16. november 1999.

Formand Lene Jensens beretning for Horne Gymnastikforening nov, 1998 - nov. 1999.

Min første beretning som formand i Horne Gymnastikforening.

Vi i bestyrelsen synes, det har været et havlt år, da vi var 3 nye, som skulle ind i årets
gang. Derudover fandt vi ud af, at sæson 99/2000 skulle være jubilæumssæson - nemlig

100 år. Det har selvfølgelig også været medvirkende til at vi har haft nok at se til.

Sæson 98/99, som vi kom ind midt i, vil jeg ikke sige så meget om. Der var 11 hold i

gang med ca. 190 gymnaster, hvoraf ca 3l4var børn. Sæsonen sluttede af med opvis-

ning lørdag den 27 . marts 1999.

De fleste ledere tog imod leder- og bestyrelsesarrangementet, som igen var bowling med

efterfølgende spisning i Lyng Bowl i Grindsted.

Allerede i slutningen af februar spurgte vi om hvilke ledere, der ville tage endnu en sæ-

son. Det var der heldigvis en del der ville. I løbet af sommeren fandt vi så frem til de

ledere vi manglede, Dog fik vi først lederne til de små drenge på plads i den uge, hvor vi

startede op. lgen i sæson 99/2000 har vi 11 hold med nogenlunde det samme antal

aktive som sidste sæson. Aerobic er i år erstattet af et gymnaerobic hold. 16 ledere og

12 hjælpeledere sørger for at holde styr på alle tropperne. Det er dejligt, at så mange

unge er interesseret i at yde en indsats som hjælpeledere i foreningen.

Vi er nu i fuld gang med jubilæumssæsonen, hvor vi den 4. oktober havde en forrygende
godt foredrag med tidligere forstander på Ollerup, Gunnar B. Hansen. Foredraget var

arrangeret i samarbejde med Familie og Samfund.

Fredag den 24. marts løber så opvisningen af stablen, hvor Brejninggård Efterskoles

elevhold kommer som gæstehold.

Lørdag den 25. marts 2000 skal vi feste. Vi håber, at vi kan få hjælp fra gymnaster og

forældre til de forberedelser, der er i forbindelse med sådanne arrangementer.

Endelig slutterviaf med en opvisning lørdag den 17, juni2000 med Eliteog bisseholdet

fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup,

Vi er netop nu i fuld sving med at producere et jubilæumsskrift, som skal udkomme i

slutningen af februar. Horne støtteforening yder det økonomiske i den forbindelse og det

siger vi tusind tak for.
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Som noget nyt indeholder kontingentet i år også dragtlejeff-shirt.

Til næste sæson skal vi se om der er grundlag for at lave et pigespringhold i aldersgrup-

pen 3.-5. klasse.

Mit håb er, at vi stadig kan have en selvstændig gymnastikforening i Horne,

Efter beretningen blev regnskabet fremlagt og gennemgået af kassereren og derefter

godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Anja Andersen og Bente Dinesen.

Bente modtog genvalg. Anja ønskede at stoppe og i stedet blev Margit Hansen valgt.

Valg af suppleant:

I stedet for Jens Henning Gydesen blev Brian S, Hansen valgt.

Revisorerne Kurt Aggeboe og Axel Pedersen fortsætter.

Vi siger TAK til Anja Andersen for et godt samarbejde i bestyrelsen og velkomme til

Margit Hansen,

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Formand Lene Jensen

Næstformand, redskaber, kurser LissiOettinger

Kasserer Ninna Gejl Pedersen

Sekretær Margit Hansen

Dragter Bente Dinesen

HGF/Ninna Gejl Pedersen

**l#åEry,#å#'i{,

VI MANGLER........

I forbindelse med Horne Gymnastikforenings 100 års jubilæum, er vi meget interes-

serede i at høre fra folk, der evt. ligger inde med gamle gymnastikdragter eller billeder af
gamle dragter, De kan være brugt på lokalhold, amts- eller landshold eller højskoledrag-

ter.

Det er planen, at de skal bruges i en udstilling i forbindelse med jubilæumsreceptionen i

marts 2000,

Henvendelse kan ske til :

Anette Schmidt

Lene Jensen

Horne Gymnastikforening

""'#,-".*

flf,7526-0150

flf,7526-0005
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JUBII.ÆUMSREVYEN 1999

Revyen blev iyret af den 6. november med et brag af en forestilling, HIF og teaterudval-
get er enige om, at denne aften til fulde levede op til forventningerne, En stor tak til alle

implicerede,

Tak, også fra undertegnede, der for intet i verden ville have været denne oplevelse for-
uden.

TeaterudvalgeUKurt Burkarl

DEN 6. NOVEMBER 1999

Revyernes Revy, Sommerspil Kavalkade, Børnegøglervogn og Årets Revy.
Det hele blev kogt sammen i en stor gryde og serveret i passende portioner over ca, 3
timer.

Det var et 40-års Jubilæum, der skulle fejres, Den første revy blev opført i 1959, og når
nu der i 40 år uafbrudt er spillet revy i Horne ldrætsforening, var det nærliggende at
komme ind på flere områder omkring amatørteater,

Der var mange ting der skulle drøftes, Hvad kunne vi få plads til? Hvor lang en forestilling
kunne vi forsvare at spille, uden at publikum faldt i søvn? Og sidst, men ikke mindst,
hvordan ville vi kunne underholde alle de gode Horne-borgere i alle aldre, og få det til at
falde i alles smag.

Der har nok aldrig været så mange gode ideer. Forslag, kritiske bemærkninger og vel-

mente gode råd - og en dejlig stor papirkurv, Og så et revyhold bestående af mange, og
med en stor aldersspredning. Altså et stort projekt.

Vi kender nu resultatet af vore anstrengelser og kan nu læne os tilbage med en god

smag i munden. Det er rart at mærke når man har fat i publikum. For selv om stemningen
er helt på toppen blandt os aktører, er det publikum der bestemmer, om det bare skal
være helt i top. Og det sammenspil var bare helt i orden. Det blev derfor en flot oplevelse
for alle som val i Horne-hallen.
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Sådan en aften bærer lønnen i sig selv, for selv om der er mange timer i sådan en op-

sætning, så er Lars Lilholts ord rigtig dækkende. "Kald det kærlighed, kald det lige hvad

du vil". For selv om man trækker sig tilbage fra det rigtige rampelys, kunne det da godt

tænkes, at man fortsat kan glædes over denne aktivitet på et andet plan.

En bemærkning, der faldt efter Revyen, og som faldt os på sinde var: "Der burde afhol-

des en studiekreds for alle i Horne ldrætsforening, for at få et indblik i, hvad amatørteater

er'. Det ville helt sikkert give en hel ny oplevelse, og vel og mærke, en positiv glad ople-

velse.

Det, at der har været en god udvikling ved børnegøglerne, giver også en tro på, at ama-

tørteaterarbejdet vil klare sig i fremtiden, endda rigtigt godt, for de er rigtig gode.

Der blev også sagt 'Det er nu rigtigt sjovt at være med igen. Man får helt lyst til at fort-

sætte". Tanken behøver nu ikke at ligge så !ern, Der kunne jo opstå en Seniorklub for de
gamle, som er gået på amatørteaterpension, som så kunne holde liv i minderne, samt
pusle med nye kreative teateroplevelser. Der er nu ikke noget så rart som et frikvarter
med venner ud i amatørteater.

Det var et lille kulturelt sidespring, men nu til det alvorlige, Det at stå på scenen og mod-

tage stående bifald, det giver en klump i halsen. Men her er ordene: "Tak til Horne

ldrætsforening", Og så den helt store tak: "Tak til alle jer som viste, at når man løftede i

flok, så kunne vi også klare denne specielle opgave'.

Det er en oplevelse, man kan leve på længe, Og husk nu på, at når vi har nogle fælles
glæder, så er glæderne altid størst, og når det sker i munterhed, så får man også latter-
musklerne rørt. Tusind tak alle sammen.

Poul og Leif

VIDEOFILM

Diverse videooptagelser fra sommerspil, revyer og forårsspil står til fri afbenyttelse i

hallens kopirum. Eneste regel er, at man afleverer båndene i samme stand som da man

tog dem og at man så hurtigt som muligt afleverer dem igen efter brug.

Kopi af Jubilæumsrevyen kan bestilles og købes hos undertegnede, pris 100 kr.

Kurt Burkarl/tlf. 7526-0469
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HANDBOLD

Søndag den 2. januar 2000 i Horne-hallen.
Kl, 09.20 Drenge puslinge A

kl. 10.05 Piger A
kl. 10.50 Drenge B
kl. 11.35 Pige Puslinge B
kl. 12,20 Herre serie 3.2

kl. 13.20 Dame serie 1

kl. 14.30 Herre serie 2

kl. 15.40 Dame serie 2.1

kl. 16.50 Herre serie 3.2

kl, 18.00 Dame serie 2.2

kl. 13.00 Drenge puslinge

kl. 13.45 Drenge B

kl, 14,30 Herre serie 2

kl. 15.40 Herre serie 3.1

- lF Centrum, Krusbjerg
- HK Kvik, Esbjerg
- HK Kvik, Esbjerg
- Fanø
- Blåbjerg
- SIF/Ansager

- Ribe HK

- Blåbjerg

- Bryndum

- HK Kvik Esbjerg

Tirsdag den 11. januar 2000 i Horne-hallen.
kl. 20.30 Herre serie 3.2 -HTH2

Søndag den 16. januar 2000 i Hodde/Tistrup hallen
- Team Vest, Oksbøl

- Lintrup

- Skads-Andrup

- Næsbjerg/Rousthøje

Søndag den 6. februar 2000 i Hoddeffistrup hallen
kl. 09.20 Pige puslinge B
kl. 10.05 Drenge puslinge A
kl, 10,50 Drenge B

kl. 11.35 PigerA
kl. 12.20 Herre serie 3.2

kl. 13.20 Dame serie 1

kl. 14.30 Herre serie 2

kl, 15.40 Dame serie 2.'1

kl. 16.50 Herre serie 3.1

kl, 18.00 Dame serie 2,2

- Team Vest

- Helle H/91

- Blåbjerg

- Vorbasse

- Bryndum

- Esbjerg HK

- Blåbjerg

- Varde

- Blåbjerg

- Bryndum
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DGI HANDBOLD

Lørdag den 15. januar 2000 i Hoddeffistrup hallen

Lørdag den 15. januar 2000 i Hodde/Tistrup hallen

Piger 5.-6. klasse
kl, 12.30 Varde HK

kl, 13,05 Hviding

kl. 13,40 HTH

Piger 7.-8. klasse
kt, 14.15 SGt

kl. 14.50 lF Centrum

kt. 15.25 HTH

Lørdag den 15. januar i Horne hallen
Minimini
kt. 14,45 SrF/AtF

kt. 15.45 NRU|

kl. 16.10 Kvik, Esbjerg

kl, 16,35 HTH

Onsdag den 19. januar i Horne hallen
Damer A
kl. 20.00 Vejrup

kl. 20.35 srF/AtF

kt, 21.10 cHRt
kl, 21.45 HTH

- HTH

- Varde HK

- Hviding

- HTH

- SGI

- lF Centrum

- HTH

- Kvik, Esbjerg
- SIF/AIF

- NRUI

- HTH

- GHRI

- Vejrup

- SIF/AIF

Torsdag den 10. februar 2000 i Hoddeffistrup hallen
Oldgirls B

kl. 20,00 Varde HK

kt, 20.35 HTH GOG

kl, 21,10 tF92

kl. 21.45 Blåbjerg

Venlig hilsen Håndboldudvalget

-tF92
- Blåbjerg

- HTH GOG
- Varde HK
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Vores minidrenge årgang 1989/90 har fået nye spilletrøjer skænket af
CARSTEN RUD SøRENSEN, APS OG CR TRAPPER A/S.

På billedet siddende fra venstre: Nikolaj Rud Sørensen, Hans Åge Hansen, Mikkel
Bom, Renå Spangsbjerg.
Stående fra venstre: Preben Friis-Hauge, Ren6 Deigaard, Steffan Lund, Kenneth
Hansen, Peter Friis-Hauge
Dennis Spicker og Signe Hansen.
På holdet spiller også Thomas Henriksen, som desværre var fraværende den dag

EINEItrEIGIEIO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02 1'1, tuc75 26 03 96
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UDENDøRS FODBOLD SLUTRESULTATER

7-mands-hold
Mikro 92 & vnqre

1, Varde 4 26 point

2, Næsbjerg/Rousthøje 26 -

7, Horne/Tistrup I -

(Nr. 7 ud af t hold)

Minioutpiqer C

1. Ølgod I
2. Outrup 1

6. Horne/Tistrup

(Nr. 6 ud af 7 hold)

Lilleputdrenoe C

1. Oksbøl

2. MOT

7, Horne/Tistrup

(Nr. 7 ud af 8 hold)

Lilleputpiqer C

1, Varde 3

2, Jerne 1

7. Horne/Tistrup

(Nr. 7 ud af 8 hold)

Pioer C

1. SGI

2. Ølgod

4, Horne/Tistrup

(Nr. 4 ud af 8 hold)

Drenoe C

1. NRUI/NUIF

2. Ølgod
4. Horne/Tistrup

(Nr. 4 ud af 8 hold)

Dameiunior C

1, Alslev

2, Tjæreborg

3 Horne/Tistrup

(Nr. 3 ud af 6 hold)

ø@w
36 point

zo-
10-

21 point

16-
3-

16 point

16-
3-

18 point

18-
13-

21 point

18-
10-

Mikro 91 & vnqre
1. Grindsted 3

2. Ølgod2
4. Horneilistrup
(Nr, 4 ud af t hold)

Mikro 91 & vngre
1. Sønderris 1

2. SGt 2

8, Horne/Tiskup 1

(Nr. 8 ud af t hold)

Minioutdrenoe 2

1. Varde

2. Billund

8. Horne/Tistrup

(Nr, 8 ud af t hold)

Minioutdrenqe 3

1, Lunde

2, Horne/Tistrup

3, Outrup

(Nr. 2 ud af t hold)

Minioutdrenoe C

1. Horne/Tishup 2

2, Grindsted 3

3. Ansager
(Nr. 1 ud af 8 hold)

29 point

29-
19-

32 point

29-
6-

30 point

29-
6-

29 point

24-
23-

34 point

26-
22-

18 point

18-
13-

Fortsættes
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Miniputdrenoe C

1. Oksbøl 1 33 point

2, Skovlund 2 33 -

5. HorneÆistrup 1 16 -

(Nr. 5 ud af 8 hold)

#ryHee#'
UDENDøRS FODBOLD
SLUTRESULTATER

11-mands-hold
Lilleoutdrenoe 3

1. JBS

ø@w
Pioer 1

28 point 1. Outrupllunde/Kvong 30 point

2. Sig/Thorstrup 17 - 2. Tistrup/Horne 22 -

5. Tistrup/Horne 10 - 3. Brande 17 -

(Nr, 5 ud af 6 hold) (Nr. 2 ud af 6 hold)

Lilleputdrenqe Mesterrække Drenoe 2

1. Ringkøbing 20 point 1. Ølgod 27 point

2. Varde 19- 2, Tistrup/Horne 22-
6. Tistrup/Horne 5 - 3, Grindsted 16 -

(Nr, 6 ud af 6 hold)

Junior 3

1, Klitten 22poinl
2, Tistrup/Horne 16 -

3, ASF/GSF ,16.

(Nr. 2 ud af 6 hold)

(Nr. 2 ud af 6 hold)

ffi^*qn-w
UDENDøRSSÆSONEN ER SLUT

Udendørssæsonen er nu slut, og som sædvanlig mødtes Ungdomsudvalget med træne-

re, holdledere og forældrerepræsentanter for at gennemgå og vurdere den forløbne

sæson. Mødet fandt sted i Horne den 14. oktober 1999. Vi var i alt 36 personer samlet,

så det blev lidt sent inden alle synspunkter var blevet hørt,
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Generelt var sæsonen gået godt. Hvad angår resultater, sluttede kun et enkelt hold på

førstepladsen, Det tolker vi dog ikke som noget negativt, men snarere som et bevis på at

holdene har været tilmeldt i de rækker, hvor de styrkemæssigt hørte hjemme. De samle-

de resultater ses ovenfor.

Under mødet blev de afgående trænere spurgt, om de var interesseret i at træne til næ-

ste år igen, og det var glædeligt, at flere meldte sig til en sæson mere.

Vi afsluttede aftenen med at opdele deltagere i grupper på 7-8 personer, som fik til op-

gave at komme med forslag til, hvordan hænerjobbet kunne gøres mere athaktivt, Nogle

af de forslag, som blev fremlagt, og som vi vil arbejde videre med, var:
- Støtte og engagement fra de ældre spilleres side.

- Øget involvering af forældre omkring holdene.

- Kursus/samværsdag for trænere og ledere

- lntern udveksling af metoder og erfaringer
- Flere og mere utraditionelle træningsredskaber
- Orden i alle redskaber
- Forbedretforældre/spillerholdningtil klubben
- 'Onkel'-ordning for trænere
- Litteratur omkring fodbold

- Trænerkurser lokalt

- Reservetrænerstab
- Evaluering/træningskritik efter ca. 1 måned.

- Et max. antal spillere pr, træner
- Tiltag for at gøre det mere attraktivt for juniorer/ynglinge

- Fælles stævnedeltagelse for flere hold i stedet for spredning af holdene over forskel

lige stævner.

Ungdomsudvalget siger tak, fordi I mødte så talstærkt op til mødet, og fordi I deltog så

aktivt.

Til slut en stor tak til alle, der hjalp til med stort og småt i løbet af sæsonen, specielt til
trænerne, der trak det største læs, Vi håber at se jer alle igen til næste år; hvad enten det
bliver som træner, holdledere, forældrerepræsentanter eller måske som dommer!

Tak for en god sæson!

W"s#W#'åS
Ungdomsudvalget

Juhgarorne kobor yl selvlolqollq hos
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Miniputterne i Horne/Tistrup fik til sæsonen sponsoreret spilletrøjer af
DAGLI'BRUGSEN IHORNE.

Holdet blev i foråret placeret som nr. 2 i miniput B og sluttede i efteråret som nr. 8
i miniput 2.

Holdet kvalificerede sig desuden til finalestævnet i Anders And Cup i Holsted og
vandt Sparekasse Cup i Outrup.
Holdet bestod af (øverst fra venstre): Jais Myrhøj, Ole Pontoppidan, Jesper Jåger,
Steffen Ditlevsen, DanielGårtner, Niclas Gårtner, Kenneth Hansen, Mads Møller.
Trænere: Gunnar Ditlevsen og Kai Gårtner.
Tak til Dagli'Brugsen for de fine spilletrøjer!

MelsKrqgih
manufaktur - hikotage

Tlf . 75 29 90 36 - 6862 Tistrup BBUXSGAARD, IOEYEGADE t3
æ7O øLGOO . lLFt 75 24 48 æ
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GENERALFORSAMLING I HIF

Formandens beretning 1998/99

Året var rent sportsligt it<'fe på højde med sidste år - både jyllandsserie damer i håndhold

og serie 3 og 5 i herrefodbold rykkede ned.

Ungdomsafdelingen i både fodbold, håndbold og badminton har dog som sædvanlig haft

mange flotte resultater i den forløbne sæson,

Rent økonomisk er det gået bedre en de foregående år, de røde tal på bundlinien er
blevet byttet ud med sorte, hvilket er meget rart at prøve engang imellem,

Året 1999 blev også året hvor HIF's gamle PC'er gik på pension, idet vi med hjælp fra
Støtteforeningen fik en ny incl, et regnskabsprogram, så vi nu skulle være sikret ind i det
nye årtusinde.

Det er stadig ikke blevet nemmere at skaffe folk til bestyrelses- og udvalgsarbejdet. Ti-

den er måske inde til at kigge på måden foreningen er bygget op på - f.eks. skal der

måske ikke sidde så mange i de forskellige udvalg, men i stedet for satse på "løst ar-

bejdskraff til de enkelte opgaver, Det er kun en mulighed, men jeg tror at tiden er ved at
løbetra den nuværende form.

Årets gang

Efter generalforsamlingen i 1998 skulle der findes ny formand. Henning Pedersen øn-
skede ikke at fortsætte, og så fik jeg tjansen - ny i bestyrelsen blev Lisbeth Pedersen,

Traditionen tro var vi sammen med sogneforeningen, spejderne og gymnastikforeningen

med til at arrangere juleafslutningen i hallen - en rigtig god aften,

ljanuar måned havde hovedbestyrelsen møde med de enkelte udvalg, Møder som vi i

bestyrelsen får meget ud af, fordi vi får snakket med de enkelte udvalgsmedlemmer og
hører, hvad udvalget går og pusler med.

Noget andet, som også er uundværligt, er den årlige bestyrelsesfest, hvor vi alle mødes i

andet regi, og hvor vi ikke har en dagsorden hængehde over hovedet.

Der blev i april opført forårsspil på kroen - et sjovt og velspillet stykke, men der var des-
værre meget få der så det, men vi må jo bare prøve igen.

Fortsættes ..,,'..
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Vi havde i maj måned besøg af TV-Syd, som skulle lave en udsendelse om ældres sport.

De fulgte Magnus Hansen og Kristian Holm i hallen med badminton.

En gang hvert andet år, skal vores flotte pokaler pudses, Der blev samlet en flok

"pLrshere", så pokalerne kunne skinne til Sportsfesten. I år blev pokalerne ved samme

lejlighed registreret og fotograferet, idet det ville være ærgerligt, hvis de skulle forsvinde

på den ene eller anden måde, uden at vi havde et minde om dem.

HIF var også med til at fejre 150 året for den danske Grundlov. Vi havde 3 mand og 1

fane med i optoget, som skulle modtage en flok unge mennesker, som havde været i

København for at hente 1 egetræ, der efterfølgende blev plantet i Arnbjerg anlægget,

Samme dag (lørdag) startede sportsfesten.

Det blev alt i alt en rigtig god sportsfest, der gav et pænt overskud.

I august deltog vi i Torvedagen. Håndbold- og badmintonudvalget stod for HIF's stand,

hvor man kunne få lov til at vise sine evner til at potte i golf - fin ide, som mange prøvede.

Året sluttede med en revy, og idet det er 40 år siden at revyen første gang rullede over

scenen i HlF, havde teaterudvalget besluttet, at lave en jubilæumsrevy. En superflot

forestilling, som blev set af godt 400.

Der blev i forbindelse med revyen uddelt 51 træner- og ledergaver - "ingen HIF uden

frivillige ledere'.

Årets pokal gik til:

Ungdom:

Håndbold:

Fodbold:

Årets navn:

Susanne Ditlevsen

Aksel Hansen

Heino Mølholm Hansen

Mamse Pontoppidan og Anette Schmidt

Til sidst skal der lyde en tak til Lone og Niels for et godt samarbejde i det forløbne år, og

også en tak til vore sponsorer, Støtteforeningen, HIP og øvrige foreninger, samt frivillige,

udvalg- og bestyrelsesmedlemmer, for et godt samarbejde i det forgangne år,

For Horne ldrætsforening

Holger Schmidt

Skattemæssrg rådgivning ' Bogføring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvel 9. Horne, 6800 Varde . Telefon 75 26 OZ 47
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UDDRAG FRA UDVALGENES BERETNING

Fodboldudvalget
Serie 3:

Efler sidste års overraskende oprykning, så man med stor spænding frem til de nye

udfordringer i år,

Trods en meget flot start formåede holdet ikke at holde stabiliteten, og i sidste runde blev

det så en kendsgerning, at holdet rykkede ned.

Holdet kan dog se tilbage på en god sæson og med 9 sejre i serie 3.

Serie 5:

For 2, holdets vedkommende var det langt det vigtigste at overleve i rækken, Det lykke-

des desværre ikke. Det hører dog med til historien, at holdet sluttede på en 5. sidste

plads, men de dårligste S,-pladser i Jylland skulle desværre ud, og det gik ud over bl.a.

Horne.

Konklusion:

En sæson med 2 nedrykninger er ikke en successæson. Vi må dog sige, at vi har ikke

haft de små marginaler på vores side, Man må efterhånden vænne sig til, at trænings-

indsatsen i Horne lF ikke kan blive tilfredsstillende - hvorfor skaljeg lade være usagt. Det

ville være dejligt, hvis vi formåede at holde bedre på de få unge spillere, der kommer op.

Træningsindsatsen for 1. holdets side var endda meget flot i år, men det har også været

nødvendigt i serie 3.

Endnu engang har holdlederen gjort en stor indsats for at få stillet hold hver weekend.

Dette kræver stor tålmodighed og gå-på-mod,

Konkurrencen holdene imellem er desværre for lille, men det er jo nok de tørre kends-

gerninger i en lille klub som Horne.

Oldboysholdet blev nr. 2 i privatturneringen,

Veteranerne blev nr, 2 i JBU-turneringen.

Ungdom:

Resultater for sæsonen ses andet sted i bladet.

Som man kan se, var der mange hold i Ungdom og stor aktivitet i de yngre årgange. Det

var dog en stor skuffelse, at vi havde store problemer med at samle et juniorhold, og at

ynglingeholdet desværre ikke blev til noget.

På kænersiden har vi dog allerede ansat både til junior og ynglinge til næste sæson,

hvilket betyder, at vi igen får et ynglingehold.

Resultaterne i de yngre årgange er ikke det primære, med det skal dog lige nævens, at

vifik et mesterrækkehold i lilleputrækken her i efteråret. FLOT!!! 
Forrsæ*es .......

ø
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Stævner:

Trods aflysning forrige år af nytårsstævnet prøvede vi igen. 20 hold havde tilmeldt sig

denne gang - deriblandt en del lokale,

0m lørdagen havde vi endnu engang inviteret til ungdomsstævne, Det virkede bestemt

som en srlcces, som vi har i sinde at gøre mere ved i år 2000.

Kommunemesterskabet blev også afholdt, men trods en enorm arbejdsindsats af ud-

valgsmedlemmerne udeblev holdene, Mixrækken bestod af 5 hold og herrerækken hav-

de 7 hold,

Gadefodbolden i sportsugen kører som sædvanligt uden de helt store fiksJakserier. Der

er ikke stor udsving i antallet af tilmeldte hold - omkring 30.

Konklusion:

Der er ikke de helt store forandringer med fodbolden i Horne, I seniorafdelingen kan der

stadig ikke samles spillere nok til træning, mens ungdomsafdelingen kører upåklageligt i

samarbejdet med Tistrup.

Set i lyset heraf kunne man godt lege lidt med tanken om at udvide samarbejdet til senio-

rafdelingen. Det er et lille samfund, men det er deprimerende at se en blomstrende og

talentfuld ungdom sammen med Tistrup vokse op, for derefter at forsvinde til andre klub-

ber eller helt holde op jo ældre de bliver, Når en seniortrænerløn er så stor som den

efterhånden er, er det også svært at få det til at hænge sammen og se fornuften i det, når

der ganske simpelt ikke kan samles flere til træning.

Til næste år er ansat en træner fra Grindsted, der hedder Jørn Pedersen, Han er tidlige-

re førsteholdspiller i mange år i klubben og har på det seneste trænet deres andethold

med stor succes.

Fodboldudvalget

;*Mme
Håndboldudvalget
JHF:

Herrerne klarede sig meget godt, Serie 2 sluttede på en 2,-plads og var ude og

at rykke op, men det gik ikke,

Serie 3 sluttede midt i puljen, og serie 4 sluttede på en 2. plads. I år er serie 4 nedlagt,

derfor har vi 2 hold i serie 3. Herre ynglinge havde svære odds imod sig, da der kun var

1 pulje til både de gode og mindre gode. De kom på den måde ud på nogle lange køretu-

re til bl.a. Vejle, Jelling og Kolding. På trods af at de fik nogle store afklapsninger, mødte

de troligt op hver gang.

Drenge puslinge B spillede godt og sluttede midt i puljen,

tr
spille om
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For damerne gik det ikke så godt, Jyllandsserien rykkede ned, begge serie 2-hold slutte-

de midt i rækkerne. Dame ynglinge sluttede også midt i rækken.

Pige A var vi meget i tvivl om, hvor vi skulle tilmelde - i A eller B rækken, da de næsten

alle var nyoprykkere. Selv om de sluttede i den nederste halvdel spillede de mage tætte

kampe.

Slutresultater:

Herre serie 2 32 point 2, plads Jyllandsserien 4 point 10. plads

Herre serie 3 21- 4. plads Dame serie 2.1 13 - 6. plads

Herre serie 4 24 - 2. plads Dame serie 2.2 14 - 4, plads

Herre ynglinge 6 - 10. plads Dame Ynglinge B 22- 5. plads

Drenge puslinge B 18 - 4. plads Piger A 13 - 7. plads

DGI:

Sidste år prøvede vi at træne med de helt små - op til 2, klasse - hver for sig i Horne og

Tistrup. Det gjorde vi bl.a, fordi vi træner så tidligt på dagen, at der ikke er mange foræl-
dre hjemme til at køre med dem. Vi henter dem så direkte fra Myretuen. Det gik meget
godt. I Horne havde vi 12børn, som næsten alle var nyopstartet.

Alle holdene klarede sig meget godt, Jeg vil dog fremhæve pigerne, som vandt puljen og

blev amtsmestre, og herfra gik videre til landsdelsmesterskaberne, hvor de blev nr. 11,

Småpigerne, der blev nr. 2 i puljen, gik videre til amtsmesterskaberne,

Minipigerne var også med til amtsmesterskaberne og vandt.

Minidrengene går ikke videre til landsdelsmesterskaber, men vandt ud over æren en

invitation til at se en håndboldkamp i kvindernes slutspil.

Grand Old Girls - GOG - var automatisk amtsmestre, da de var det eneste hold der var
tilmeldt. Ved landsmesterskaberne vandt de lidt mere end de plejer og tabte også lidt.

Minimini Horne 15 point 3. plads Minidrenge B 14 point 4, plads

Minimini Tistrup 13 - 3. plads Smådrenge A I - 3. plads

Småpiger B 18 - 2. plads Dame A 5 - 5. plads

Piger A 18 - 1, plads Old Girls B 5 - 7. plads

GOG-holdets resultater indgår ikke i den samlede stilling,

Sommerhåndbold:

Minimini 11 point 3, plads Old girsl A

Piger 5. - 6, klasse 13 - 2. plads GOG

Piger 7. - 8. klasse 19 - 1. plads Mix

13 point 2. plads

4 point 5. plads

8 point 5. plads

Pigerne i 5.-6. klasse, i 7,-8. klasse, old girls og GOG var til amtsmesterskaber, hvor
pigerne vandt og var til landsmesterskaber, hvor de blev nr. 9,
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Badminton og Tennis
Badminton:

Også i 1998 havde vijulebadminton i hallen med pæn tilslutning.

Vi havde i sidste sæson 4 tilmeldte til amtsmesterskabet, som foreningen betalte.

Ligeledes havde vi 2 deltagere til landsstævne indenfor DGl, de havde kvalificeret sig via

de individuelle amtsmesterskaber og foreningen betalte.

Vi havde u11, u'|5 og u17 drenge/piger samt old-motionshold tilmeldt DGl, Ribe Amts

turneringer.

Hornemesterskaberne blev i år afholdt den 6. og 7. februar. Da der var rigtig mange

tilmeldt havde vi for første gang lagt stævnet over 2 dage.

Stævnet forløb nok ikke helt tilfredsstillende, idet der for mange spillere blev for lang

ventetid. Til næste år vil vi forsøge at få afsluttet flere af børnerækkerne om lørdagen og

vil så nok hellere lade spillerne spille 2 kampe i træk i stedet for at lade dem vente for

længe imellem kampene.

Årets badmintonspiller blev Steffen Pedersen,

Hele stævnet var igen i år sponsoreret af Borg Biler - tak for det,

Der har isæsonen været 115 medlemmer ibadmintonafdelingen, hvilket er ca, det

samme som året før,

Tennis:

Vi havde inden det forløbne år nedsat kontingenterne til 150 kr. for voksne og 50 kr, for

børnl16 år. Det viste sig at være en god ide, Der har i sæsonen været 47 medlemmer,

ca, 3 gange så mange som året før.

Banen har også i år haft en tilfredsstillende standard og det er udvalgets indtryk, at spil-

lerne har været godt tilfredse, idet banen har været rigtig meget brugt.

Badminton/Tennis udvalget

Klr,rii\{MlncADn g .VARDE . TLn 75 22 t4 t4
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Billardudvalg
De tre hold som vi stillede med i VBU's kegleturnering klarede sig igennem sæsonen
uden de store armsving, hvilket vil sige placeringer omkring midten, Hvad angår de indi-
viduelle præstationer så var der her heller ingen topplaceringer til vore seniorspillere,
derimod havde en af vore nye ungdomsspillere (Steffen Pedersen) det held og dygtighed
der skulle til for at spille sig i Ungdomscupfinalen i Næstved, her sluttede han midt i feltet.

Mens vi er ved ungdommen så venter vi os meget af de nye unge spillere der startede
sidste år,

Vi har på nuværende tidspunkt 7 unge spillere, hvoraf de tre spiller på hold med senio-
rerne, de andre forventes at deltage sammen med de 3 i VBU's ungdomscupper, De har
endvidere mulighed for at træne min, 2 gange om ugen.

Der er blevet afuiklet 4 interne turneringe i det forgangne år. I december g8 havde pensi-
onisterne deres årlige turnering, hvor Jens Hansen vandt. I begyndelsen af januar afuik-
lede seniorerne deres nytårsturnering med Svend E, Pedersen som vinder. I forbindelse
med sportsugen blev der budt til skomagerturnering og her var det Per Kristensen der
løb af med sejren. I september afprøvede vi en ny turnering, som foregik på tid og handi-
cap distancer. Her var det også Per Kristensen der løb af med sejren,

Der har i den sidste års tid været en del tumult omkring Lokalunionerne og DDBU; sidst
nævnte mangler penge på grund af nedskæring i støtten til DIF samt et krav fra TEAM
DANMARK om en mere aktiv økonomisk deltagelse i udvikling af talenterne m,m. Hele
den diskussion om hvor pengene skulle komme fra mundede til sidst ud i et kompromis
gående ud på at alle klubber betaler 60 kr. pr. medlem pr, år i de næste 2 år. Dog kan
man max. komme til at betale for 200 medlemmer!!

Dette betyder for vores klub, at vi skal betale 2640,- kr. i årlig kontingent til DDBU. For
dette beløb får vi bl.a, mulighed for at trække på en ny breddekonsulent,

Billardudvalget/Thorkil Lindvig
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Horne Cykelforretning
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. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Asge Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Ttf.75 26 01 02
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Teaterudvalget:
Året begynder med at vi ijanuar finder et stykke dilettant og nogle dilettanter, t åri-aOt
valget på komedien: Alle mand i trøjen. Martin Klinke og Karina Quist var instruktører,

lkke alt for mange så stykket, som blev opført den 9. - 10, april på kroen, Vi vil igen i

2000 forsøge med dilettant, og skulle det glippe med publikum, så er fremtiden for et

forårsspil på kroen nok en overvejelse værd.

Et forsøg på at samle nogle unge til et ungdomssommerspil lykkedes ikke, En sommer

helt uden teater var det dog ikke idet Mamse og Anette igen i år tilbød at køre gøgler-

vognen. 50-60 børn var med og resultatet blev en meget flot forestilling i starten af

sportsugen,

Revyen i år var nr. 40 i rækken, så den kaldte vi for 40 års jubilæumskavalkade,

Resultatet blev en kanonaften, hvor godt og vel 400 var mødt op for at blive underholdt.

Leif og Poul Plauborg instruerede, og musikken var lejet udefra. John Borg spillede saxo-

fon.

Visioner for fremtiden er der mange af, bl.a et forsøg på at få garderoben hos Pallesen

sat i et elektronisk arkiv, så det bover lettere at finde ud af om der findes lige det der skal

bruges og i den rigtige størrelse, farve etc. etc. Der skal også gøres en indsats for at få

sommerspillene til at florere igen, det må på en eller anden måde kunne lade sig gøre.

Der skal investeres i lydanlægget således, at de forskellige komponenter passer sam-

men, Scenelys er også nogetder skal gøres nogetved.

En stor fast teater/revyscene med, hvad dertil hører er måske ønsketænkning, men

alligevel, vi tror at det ville være med til at holde fast på mange af dem der, som det er

nu, kun er med et par gange, for derefter at være væk fra teaterarbejdet igen.

TeaterudvalgeUKurt Burkarl
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Valg

Der er sket følgende ændringer i bestyrelse og udvalg efter generalforsamlingen:

Hovedbestyrelsen: Formand:

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Dora Harck

Niels Tradsborg

Lisbet Pedersen

Bakken Strebøl

Ud gik Holger Schmidt - ind kom Niels Tradsborg.

Fodboldudvalg: Ud gik Søren Svane Sørensen - ind kom Ole Madsen

Håndboldudvalg: Ud gik Lars Lindblad og Niels Peter Kristensen

lnd kom Jan Hansen og Malene Madsen

Badminton/Tennis: Ud gik Jens Schønning - ind kom Henning Højrup

Billard: Ud gik Kristian Holm - ind kom Jørgen Sørensen

Teater: Ud gik Kurt Burkarl, Ulrik Thøstesen og Martin Klinke

lnd kom Thomas Hansen

Horne ldrætsforenings årsregnskab 1 , 10.98 - 30,9.99

Administration

Fest og teater

lndefodbold

Fodbold

Håndhold

Badminton

Billard

ldræt om dagen

Tennis

Sponsor

Årets resultat

Overført fra sidste år

Årets resultat

Formue

111.900,81 kr.

-1.288,22kr.

-1,084,13 kr,

-58.366,62 kr.

-76,826,54 kr.

4,350,88 kr.

-623,83 kr.

1.362,95 kr,

2.752,25kr,
30.800,00 kr.

12.977,55 kr.

214,872,35kr.

12.977,55kr.

227.879,90 kr.

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

Bankoklubben

Julegarærne kober vi selvfolqeliq hos
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Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00

DoslL o

Frisko billig
og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 8.00-18.00
tirs. og ons. 8.00-17.30
lørdag 8.00-12.00

6800 VARDE TLF.RNE, 75260L44
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DEN LEVENDE BEGRAVEDE HEST I MALLE

Sten der i beg;rndelsen af 1800-årene har været brugt til at holde en levende
begravet hest nede.
Hesten blev begravet for at afværge sygdom i gårdens besætning. For at hesten
ikke skulle gå igen, blev der hugget tre stålkiler i stenen.
Hesten trlev begravet i markskellet mellem 2 gilrde, idet man mente at konen
på natlogården havde forhekset besætningen.

Igennem knap 200 år er en beretning om en levende begravet hest i Malle fortalt fra
generation til generation.

I 1987 fortalte nu afdøde Karoline Jessen, tidligere ejer af Horne atholdshotel fra
1920 til 1964, beretningen om den levende begravede hest og stenen med de 3 jernki-
ler til Horne-Posten.

Karoline er født i Malle i 1899 på gården beliggende Mallevej 41, som hendes fami-
lie havde haft i flere generationer. Beretningen har hun fået fortalt af sin mor, som

igen havde fået den fortalt af sin bedstemor, der som barn havde overværet selve

Fortsættes .......

ry 4s

handlingen.
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I Malle lå to nabogårde. Den ene på Mallevej 41, hvor Karolines familie bocdc, dcn
anden lidt nord herfor på Mallevej 46. De 2 gårde havde markskel samrnen. Karoline
fortæller, at det var onde mennesker, som boede på nabogården. De beskyldte hendes

tipoldemor for at udøve trolddomskunster. De sagde, at hun flyttede skellet i nattens
mulm og mørke. Ligeledes beskyldte de hende for at sætte sygdorn blandt naboens

besætning. Beskyldningerne mod hende gforde, at familien holdt hende gemt i nogle
udhuse. Karoline husker, at når hun fik beretningen fortalt, syntes hun, at det var
meget synd for den gamle kone.

En dag hørte de stor ståhej og råben. De fulgte med på afstand, og så folkene fra
nabogården i færd med at grave et stort hul i skellet mellem de 2 gårde. Da hullet var
gravet, blev en hest trukket derned, og derpå levende begravet.

Naboerne havde fået det råd, at for at ophæve trolddommen , skulle de begrave en
levende hest i skellet. Over hesten skulle sættes en stor sten med 3 jernkiler, for at
hesten ikke skulle gå igen.

I bogen Mark og Montre 1971 har {hv. museumsinspektør Søren L. Manøe-Hansen
fortalt samme beretning efter Kathrine Nielsen, Strellev, som stammer fra Malle, og
er en kusine til Karoline Jessen. Kathrine Nielsen fortæller her, at de havde et fryg-
teligt mas med at holde hesten nede i hullet indtil de fik skovlet jord på den. Andre
har fortalt, at den flere gange forsøgte at arbejde sig op afgraven, efter at denne var
tilkastet.

Om nedgravningen af den levende hest hjalp mod sygdommen i besætningen, ved
Kathrine Nielsen ikke noget om.

granhegnet til venstre for vejen.
I baggrunden ses gården, hvor besætningen var ramt af

Fra åstedet. Fra gården i forgrunden iagttog man nedgravningen, der skete i

Julegaverne kobet vl selvtolgelig hos
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For en generation siden kendte alle beretningen om den levende begravede helst, der
menes at være foregået først i 1800-tallet.
Beretningen blev også fortalt af læreren i skolen, som tog sine elever med på udflugt
til stedet, så de kunne se stenen.

Stenen rned de 3 jernkiler blev flyttet til Ølgod Museum først i 1960'erne, hvor
Mallevejen blev udviddet og istandsat.

Tak til Ølgod Museum og Karen og Jens Møller Jensen, Ølgod.
Kurt Vig Nielsen
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MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft ril sporr
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Skansen 2 . 6800 Varde Tlf.-5 2200 )5
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lørdag

12,12.1999

1 9.1 2.1 999

24.12,1999

25.12.1999

26.1 2,1 999

01.01.2000

02.01,2000

kt.'10.30

kr.09.00

kt. 14,00

kt. 09.00

kt. 10.30

kl. 10.30

kt. 09.00

:"'l',r
;'a

Juleaften

1. juledag

2. juledag

Nytårsdag
Sø

AKTIVITETSKALENDER

dec. 17 ,12,1999 Juletræsfest for hele familien i Horne-Hallen

19.12.'1999 Juleoptog iHorne by
jan" 15,0'1.2000 Højskoledag,Menighedsrådet

17 .01.2000 Generalforsamling i Horne Ungdomsklub

18.01.2000 Forbrugeraften, Familie og Samfund

25.01.2000 Generalforsamling i Sogneforeningen

feb. 03.02.2000 Ældremøde, Menighedsrådet

04,02.2000 Generalforsamling i Horne 4H

05.02.2000-

06.02.2000 Hornemesterskaberibadminton

22.02.2000 Sangaften, Familie og samfund

marts 12.03.2000 Kirkekoncert i Thorstrup kirke med Konservatoriets pigekor

fra Esbjerg, Menighedsråd i Horne og Thorstrup

18.03.2000-

19.03.2000 Gymnastikopvisning i område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter

24.03.2000 Gymnastikopvisning i Horne-hallen

25.03.2000 Jubilæumsfest Horne Gymnastikforening

28.03.2000 Udstilling og afslutning, Aftenskolen

april 03.04.2000 Generalforsamling, Familie og Samfund
juni uge 23 Sportsuge

17.06.2000 Gymnastikopvisning - Elitehold og Bissehold fra Ollerup

juli 01,07,2000 Udflugt i Horne 4H

august 09.08.2000 4HBørnedyreskuetm/overnatning

oktober 06,10.2000 4H Årsmøde iHorne-hallen
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ åut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAULT
Ølgodvej 148
Bounum
6870 Øtgod

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

v/ Chr. Gram, Sdr. Mallevei 15, Horne
Til. 75 26 01 63 . Bililt. 30 70 57 94

IIOBI\TE
effi KOB

_oG
SALG
AF BilI?'

JOHN EORG HAIISEN
HORNE - 6800 vaRoE - TLF:75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

T|t.7526-0352

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

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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SDA

Kapitalpension

Kapita lpensionen er en højtforrentet opsparingskonto.

Kapitalpensionen udbetales som et engangsbeløb,

du frit kan disponere over.

Du kan i 1999 indbetale helt op til 34.OOO kroner.

Opsparingen kan tilknyttes forsikringer, der sikrer dig

og din familie, hvis der sker dig noget inden du fyl-

der 60 år,

AX;:d"lskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 o0 10
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