
29. hrgang Jan./feb. 2000

UNGE TALENTER E]
Rasmus Guldager og Steffen Pedersen har gjort det godt ved VBU's ungdomscupper.

Steffen har vundet 2 B-finaler, mens Rasmus har opnået en 3. plads i A-finale.

VBU's ungdomscupper bliver afuiklet 6 gange i løbet af vinteren og den 26, marts skal

Horne BK være vært ved 6n af disse cupper,

Steffen vandt for nyligt også vores interne handicapturnering, så man må sige, at de har

forstået at markere sig fra starten.
ThorkilLindvig
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Autoriseret El-instollotØr, Horne. Tlf. 7526-0166

El-inslollotioner
Hvidevoreservice
ED8- og Doto-inslollotioner
Antenneonlceg
lndustri-inslollotioner
Afd. of Olesen & Jensen

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

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

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
T1t.7526-0430

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

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder alt lige fra alm. servicc,
nybyggeri, industri, landbrug
lil hvidcvarcr m.nr.
Døgnvagt på tlf. 7526-0070
Mobilrlf. 2016 6670

[jner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

llorrre

Stadionvej 3, Horne
Ttf.75260214

Tomrernt: KnudLuttdHansen, 75260214
Ing.: Morten Henneberg,752603I6
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HIF TEATERU DVALG ET PRÆSENTERER:

"Min fraskilte enke'
- et lystspil i 3 akter af Andre Valery

Stykket opføres på Horne Kro den 4. og 5, marts kl, 19.30.

Victor Giraud:

Marianne Giraud:

Fernando Masseron, advokat

Nina, stuepige

Paulde Waren

Susanne Kristensen og Diana Garner.

@w

Thomas Hansen

Birgitte Antonius

Anita Garner

Susanne Kristensen

Kurt Burkarl

Stykket foregår på et landsted i Frankrig, hvor forretningsmanden Victor Giraud bor med

hans kone Marianne Giraud. De har det godt sammen, men der kommer skår i glæden

da Marianne er lidt for god til at øse penge ud til den ene godgørende formål efter det

andet. Victor kan ikke leve med det mere, og vil derfor skilles. Men det er ikke så ligetil,

når Marianne er villig til alt i sin vrede og advokaten er særdeles giftelysten. Forvirringen

bliver også total da en afdød person pludselig er i live og vender op og ned på alting.

lnstruktører:

H IF TEATERU DVALGET INFORM ERER:

Så har teaterudvalget endnu engang fået samlet og sammensat en lille gruppe amatør-

skuespillere, eller i hvert fald nogen, der vil gøre forsøget med at underholde med dilet-

tant på kroen den 4. og 5, marts.

Som det fremgår af rollelisten andetsteds i bladet, er der i år "kuno 5 aktører med , At det

har været muligt, "kun" at finde fem, der havde tid og lyst., er forhåbentlig ikke det samme

som at interessen for at gå til dilettant ikke mere er til stede i Horne.

En på holdet er ny, både i Horne, samt i teatersammenhæng. lnstruktørerne er ligeledes

ret grønne i deres fag, da det er første gang de forsøger sig med denne udfordring.

Øvningen er i fuld gang, så alt skulle være klar til den første weekend i marts, hvor aktø-

rerne viser, hvad de har brugt vinterens anstrengelser på,

Hl F teaterudvalgeUBirgitte Antonius

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3
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FASTELAVNSFEST FOR HELE FAMILIEN

fastelavnsboller, sodavand og kaffe på indgangsbilletten,

præmier til de bedst udklædte,

mulighed for køb af pølser og sodavand.

Alle er velkomne

Så hold godt øje med plakaterne i byen, de er på vej.

I Søndag den 5. marts 2000 kl. 10.00 på Horne skole.

I Tøndeslagning, uddeling af kroner og næser,

Med venlig hilsen

Spejderne

KFUM.SPEJDERNE

Der afholdes gruppemøde/generalforsamling vl
søndag den2T.februar 2000 kl. 10.00

i indskolingslokalet på skolen.

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Der er valg af repræsentanter til Grupperådet og Spejdernes Støtteforening.

Underholdning ved Bævere og ulve, Spejderne giver kaffe og brød,

Der er lodtrækning om t hel gris på de gratis adgangskort,

Spejderne i Horne-Tistrup gruppe

SELVSKOVERE SøGES

Selvskovere søges til Malle Plantage.
Henvendelse til lodsejere eller Frede Holm, flf. 2526-0103, e&
EFTERLYSNING

Vores trillebør er forsvundet nytårsaften, Har nogen set den, vil vi gerne høre fra jer.

Regnbuen, tlf. 7526-0363
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HORNELUNDS VENNER

Hornelunds Venner afholder generalforsamling

søndag den 5. marts 2000 kl. 14.00

i opholdsstuen på Hornelund.

Dagsorden iflg, vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 20. februar.

Svend Aage Østerberg og Marie Sørensen ønsker ikke genvalg,

Hornelunds venner/lnorid Kristensen

GENERALFORSAMLING I H.I.P.

Der afholdes generalforsamling i Horne ldrætspark

tirsdag den 7. marts 2000 kl. 19.30.

Mødet afholdes i hallens mødelokaler.

Dagsorden: 1, Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller

2. Aflæggelse af beretning

3, Forelæggelse af revideret regnskab

4. Forslagtilvedtægtsændring

5. Valg

Horne ldr Hansen

TORVEDAGEN

Torvedagen bliver i år lørdag den 19. august 2000.

Der spilles præmie Whist hver anden mandag i Horne-hallens mødelokaler. Kom og vær

med.

Med venlig hilsen Torvedagsudvalget

,(_F*M
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GYMNASTIKFORENINGENS 1 OO ÅRS JUBILÆUM
"."*frt

Så er vi i fuld sving med forberedelserne til arrangementerne, som vi afholder if,m, gym-

nastikforeningens 100 års jubilæum. Vi i bestyrelsen synes, at det er en stor, men

spændende opgave at løse.

Her vil vi fortælle lidt om det, der kommer til at foregå.

I begyndelsen af marts udkommer et jubilæumsskrift til alle husstande, Der bliver lavet

ekstra eksemplarer til de der nu bor udensogns og har interesse for at få det,

Her i Horne-Posten har vi vedlagt en liste, hvor vi søger hjælp til henholdsvis den 24, og

25. marts 2000. Vi håber, at mange har mulighed for at give os en hjælpende hånd i en

time eller to, da der er mange opgaver i forbindelse med jubilæumsarrangementerne,

Man kan også få et eksemplar af hjælpelisten på de forskellige gymnastikhold. Listen

afleveres til 6n af medlemmerne af bestyrelsen.

Fredag den 24. marts har vi så vores ådige opvisning, hvor man udover vore egne

dygtige hold, vil få den oplevelse at se gymnastik, som det så ud for 50 år siden og som

afslutning får vi besøg af elevholdet fra Brejninggård Efterskole. 110 unge mennesker i

alderen 14-17 år. Tilopvisningenharflereaf holdenet-shirtspå,medmotivaf engym-

nastikpige- og dreng. Den flotte tegning har 16-årige Ditte Nielsen, Bjerremose, tegnet.

En stor tak til Ditte, som p.t. er i lsrael,

Lørdag den 25. marts har vi en uformel reception i Horne Hallens mødelokale, fra

kl. 10 - 12.

Både fredag og lørdag bliver der mulighed for at se udstilling af fotos, gamle protokoller

og gamle og nyere gymnastikdragter.

Lørdag aften den 25. marts afholder vi så stor jubilæumsfest, hvor alle nuværende og

tidligere Horneborgere er velkomne, Vi håber at rigtig mange har lyst til at fejre Gymna-

stikforeningens jubilæum sammen med os. Orkesteret 
nDance Band" kan spille lidt af

hvert,

Lørdag den 17. juni om aftenen runder vi jubilæumssæsonen af med opvisning af

Eliteholdene og bisseholdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Vi glæder os meget til de forskellige jubilæumsarrangementer,

Velmødt.

Horne Gymnastikforening/Lene Jensen
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I anledning af Gymnastikforeningens 100 års jubilæum afholdes stor jubilæumsfest i

Horne-hallen

Lørdag den 25. marts 2000

fra kl. 19.00 - 01.30

for alle nuværende og tidligere Horneborgere.

Prisen er kun 190,- kr., som dækker:

. Lækker jubilæumsmenu med kaffe hele aftenen

e Underholdning
. Danstil "Dance Band"

Kom og vær med - unge som ældre,

Billetterne skal købes i Horne-hallens Cafeteria senest den 15. marts 2000.

Ønsker man at sidde sammen gade eller områdevis, skal man tilmelde sig samlet, men

billetterne kan afhentes enkelfuis,

Der er mulighed for at tilmelde sig et bord for de helt unge, hvis man ikke vil sidde ved

forældrenes gade/vej.

VEL MØDT til en festlig, folkelig og fornøjelig aften

Horne Gymnastikforening

STOF TIL HORNE-POSTEN

Da vi nu har fået installeret Office 2000 på Horne-Posten Computer, vil det være en stor

lettelse for os, hvis alle der skriver stoffet på computer vil sende det på en diskette

sammen med et udskrifl af indholdet, Disketten skal være med navn, så den efterfølgen-

de kan returneres,

Har man ikke computer, skal det ikke aftolde nogen fra at sende stof. Vi modtager stadig

gerne almindelige håndskrevne breve.

Red,
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Horne og Thorstrup Menighedsråd har arrangeret koncert iThorstrup kirke ffi#

søndag den 12. marts k1.19.30.

Vestjysk Musikkonservatoriums pigekor under ledelse af Lone Gislinge medvirker.

Se omtale.

Ønsker man kørselfra Horne, kan man kontakte Svend Bruun, tlf. 7526-0365,

Horne og Thorstrup Menighedsråd

TAK

Efter 18 år som kroejere i Horne har vi pr, 1. februar solgt Horne Kro til Kirsten Hansen,

Tak til alle, som deltog i vores afskedsreception, for blomster, gaver og henvendelser,

Tak for den tillid der er blevet vist os i den tid, vi har haft Horne Kro.

Venlig hilsen

Margit og Henning

HORNE VENSTREFORENING

Horne Venstreforening afholder ordinær generalforsamling

21. februar 2000 kl. 19.30 i indskolingstokalet, Horne skole.

Dagsorden iflg. vedtægter,

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senestonsdag den 16. februar.

Kl. 21.00 præsenteres Varde Kredsens nye folketingskandidat Christian Lund Jepsen.

Foreningen er vært ved kaffen.

Horne Venstreforenino/Keld Aa, Brøste
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VESTJYSK MUS IKKONS ERVATORIU MS PIGEKOR

Konservatoriets pigekor blev oprette i 1983 og skulle primært fungere som øvekor for

studerende på Ves$ysk Musikkonservatorium. Koret voksede dog hurtigt ud af denne

rolle - for i dag udelukkende at fungere som koncertkor, De 9-10 årige piger, som øn-

sker optagelse i koret, starter i Korskolen, Her lærers de nødvendige færdigheder for at

kunne fortsætte i selve pigekoret. Konservatoriets Pigekor består af 50 sangglade piger i

alderen 11-18 år.

Hvert år indstuderes et bredt repertoire, som præsenteres ved koncerter både lokalt og i

resten af landet, Endvidere foretages årlige koncertrejser til udlandet, bl.a. Norge, Belgi-

en, Holland, England, Ungarn, USA og Spanien, De kontakter, man på disse ture har

knyttet til udenlandske kor, har åbnet muligheden for mange spændende, internationale

korbesøg i Esbjerg,

Koret deltager hvert år i den landsdækkende korkonkurrence "Sangerdyst fra kyst til

kyst' - og har altid opnået høje placeringer og finaledeltagelse. Konservatoriets Pigekor

har udgivet CD-en 'Tit er jeg glad", har medvirket på et par øvrige CD-udgivelser samt i

lokale og landsdækkende radioudsendelser. Opgaverne bliver stadigt mere varierede og

krævende,

HOVEDFORMÅLET meO koret er at vække pigernes nysgerrighed for musikkens mange

udtryksformer og derved udvikle sangglæde, musikalitet og sans for samarbejde. Gen-

nem mulighed for solistisk optræden afprøves og udvikles individueile sangtalenter inden

for fællesskabet.

Et vigtigt mål er endvidere at bevare den danske sangskat og musiktradition i balance

med fremmed og ny musik.

Da der kun prøves 6n gang ugentlig, styrkes det sociale sammenhold ved korweekends

og festlige sammenkomster.

LONE GISLINGE, korets leder er uddannet musikleder og hørelærepædagog fra Vest-

jysk Musikkonservatorium, Siden 1980 har hun været ansat som lærer ved konservatori-

et, Hun virker desuden som dirigent for Treenighedskirkens Drengekor - samt som in-

struktør ved korstævner og kurser i hele landet.
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NYT FRA SKOLEN

I skrivende stund står indskrivning af børn til det kommende skoleår samt årets skolefest

for døren. I år holdes skolefesten, som noget nyt på en torsdag. Børnene skal involveres

mere i forberedelserne til en sådan fest end de tidligere har været. Derfor er det også

børnene der står for oprydningen dagen efter, hvor alle får fri kl, 12.00 - efter oprydnin-
gen.

Play-back-konkurrencen, som har været en stor succes de seneste år, bliver der ikke
plads til i år, da der også var stemning for igen at have aktiviteter i klasselokalerne, Beg-
ge dele kan ikke nås, da der jo også skal være god tid til at danse. I 5. klasse har de

travlt med at indøve stykket'De tre og komstøvristermaskinen'- hvad det så end er for
et apparat!

Der er afholdt foredragsaften på skolen, hvor ca. 30 forældre deltog. Foredragsaftener

har før eksisteret på skolen, og det var ønskeligt i forbindelse med arbejdet med Skole-

Hjem-Samarbejdet, at det igen skulle foregå med emner som har med børn og familiens
hverdag at gøre.

Aftenens foredrag var af idehistorikeren Andrd Danielsen, som ville fortælle over emnet
"Den moderne familie". Han fortalte om mange ting, bl,a. hvordan medie-verdenen, som

vi lever i nu har ændret mange ting, Vi behøver ikke være alt for bekymrede over den

megen tid børnene bruger foran computeren, da han mente, at det gjorde børnene mere

kompetente til det samfund de skal leve i,

Han fortalte hvordan børns opvækst er forskellig, f,eks,:
. "Barnet i centrum', hvor barnet hele tiden er i fremskudt position, får højeste gr,ad af

opmærksomhed, vi tager billeder og filmer barnet i alle situationer, Hvordan vi hele

tiden bekymrer os om barnet, eller
. "Barnet som en mulighed", hvor der er et hav af spændende opgaver, projekter og

ikke mindst mere spændende arbejde, der gør at der ikke er tid til barnet. Alt drejer
sig om begrænset tid, som kan gøre barnet til en byrde, og sidst

. "Den tilpassede ener', hvor samfundet i dag kræver omstillingsparate mennesker.

Hele tiden sker der nye ting, at er flygtigt,

Da vi gik derfra, gik vi nok alle og tænkte på hvilken gruppe vi selv hører ind under, Når

dette læses har klokke lydt for sidste gang, da børn og lærere kan holde vinterferie,

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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FAMILIE OG FRITID

Familie og Fritid, Horne afholder ordinær generalforsamling

mandag den 3. april kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne skole.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til forman-

den senest 4ugerfør.
Dagsorden i øvrigt ifølge vedtægterne,

På bestvrelsens veone/Mona Clausen

FAMILIE OG FRITID

Sangaften

Sang og fortællinger over St, St. Blicher af Anna og Cad J. Grås

tirsdag den 22. februar 2000 kl. 19.30 i indskolingslokalet, Horne skole.

FAMILIE OG FRITID, HORNE

Den 18. januar 2000 havde vi en dejlig aften med Torvets Købmand, Ølgod. Vi havde

planlagt en forbrugeraften, hvor vi ville partere % gris, og se hvad vi kunne lave ud af

den.

Vi manglede derfor en slagter, og havde kontakt til flere, Torvets Købmand stillede velvil-

ligt deres 2 slagtere til vores rådighed, - og de kom i alt 5 personer,

Det blev i stedet en salmonellafri Harbo kalkun, der blev parteret.

Vi startede med et glas champagne, hvorefter vi så en film af Søren Ryge Pedersen med

kalkunernes vej fra de var helt små, til de blev slagtet.

Derefter fik vi gode råd og tips, oplysninger om mærkning m.m.

Der blev serveret honningmarineret kalkunbryst med kartoffelsalat, hertil diverse vine.

Aftenen sluttede med amerikansk lotteri, hvor kalkunen indgik, samt hvad de ellers hav-

de fået sponsoreret fra forskellige firmaer. Alle fik en stor pose med hjem,

En stor tak skal lyde til Torvets Købmand og hans medarbejdere for denne interessante

aften.

Familie og Fritid, Horne
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AFTENSKOLEN AFSLUTTER SÆSONEN

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 på Horne Kro.

Udstilling af elevernes arbejder i vinter. Udstillingen er åben fra kl, 18,00.

Underholdning ved Bjergbankens Ældrecabaret fra Middelfart.

Horne Aftenskole/Tove Sørensen

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

HORNE AFTENSKOLE

Papirklip, lag på lag. lnger Marie Nielsen, Spjald

Lørdag den 4. marts kl. 9,00 - '16.00 på Horne skole,

7 timer - 90 kr,

Papirklip med teknik - lap på lap. Flere lag karton på hinanden, Kom og lav flotte uroer

m.m. Alle fra 14 år kan deltage.

Tilmelding tilTove Sørensen, tlf .7524-1044
Horne Aftenskole/Tove Sørensen

14.02.00

21.02.00

28.02.00

06.03.00

13.03.00

Lærer Karen Palludan, Varde.

Sognepræst Charlotte Gade, Lunde, organist Grethe Jensen, Ølgod.

Marianne S. Pedersen, sognepræst Sdr. Bork, fortæller.

Jens Martin Møller, Ølgod.

Sigrid og Svend Skov, Nordenskov, sang og musik.

øSTER HERREDS SENIORKLU B

Tirsdag den 22. februar 2000, kl. 13.30 i Billund Lufthavn.
Rundvisning
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Bjerg ban kens Ældrecaberet

Bjergbankens Ældrecaberet fra Middelfart fik deres debut i 1992, damerne var i alderen

65-85 år. Desværre sker der nogle udskiftninger undervejs, så nu er de i alderen 58-81

år, '10 festlige damer og deres uundværlige pianist Per Rye Petersen fra Assens, som

har været med fra starten.

Underholdningen er lagt an på melodier som publikum kender, samt små sketch - da-

merne klæder ud til alle numre - så de er bare festlige.

Vi har været vidt omkring lige fra blokvogn, plejehjem, pensionistklubber - sågar Valde-

mars Slot og TV2.

Vi har været over det meste af Fyn, trekantsområdet, Grindsted og en tur til Viborg.

Som instruktør er det skønt at kende disse dejlige damer.

På festlig gensyn

lnshuktør Birgit Holm
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Stillingsannonce

TB/HIF SøGER U NGDOMSKONSULENTER ø@w
For at styrke ungdomsafdelingen (fodbold) i Horne ldrætsforeninge og Tistrup Boldklub,
søges der til snarlig tiltrædelse 2-3 ungdomskonsulenter.

Arbejdsopgaver:

. Vejlede og støtte trænere i hæningsplanlægning, træningsafuikling og kampe
o Støtte trænere ved opstarts og afslutningsmøder
o Opfordre og vejlede trænere i personlige kursusplaner
. Støtte trænere iforbindelse med talentplejeudvælgelse
. Være med til at definere fremtidige arbejdsopgaver

De idåelle personer vi søger har:
. personlig forboldforstand og erfaring
. pædagogiskeog/ellerledermæssigeegenskaber

. lyst og interesse for at indgå i et fælleskab i et klubsamarbejde, der vil fremad

. minimum ca.25 år (absolut ikke noget ufravigeligt krav)

Vi tilbyder:

r rTrångg frivillige timer og en beskeden aflønning
. en enestående mulighed for personlig udvikling i et 2-årigt samarbejde med JBU-

konsulenterne
. mulighed for at indgå i et team med en god atmosfære, et godt sammenhold og

klubber med ambitioner om at skabe gode rammer for vore børn og unge.

Kort og godt:

Læs annoncen endnu engang, tag en dyb indånding og spring ud i det. Såfremt du har
yderligere spørgsmål eller konkret er interesseret, så kontakt Jens Bach Mortensen

senest den 15.01,2000 på telefon 7529-9071eller 2096-2800.

fiilliiltMliltGi\D[ 9 . VARDE . TLF.75 22 14 14
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Holdårgang Træninostidspunkter Sted Startdato

Henejunior (84/85) Mandag 19.00-20.30

Torsdao 19.00-20.30

Mandage Home

Torsdaoe Tistruo

Lørdag den 12.2.00

kl. 13.00 r Tistruo.

Damejunior (8384/85)
oo oioer {86/87)

Mandag 16.30-17.30

Onsdao 18.00-'19.00

Ulige uger i Home

Lioe uoer i Tistruo

Lørdag den 19.2.00

kl, 13.30 i Tistrup 
-

Drenge (86/87) Mandag 17.15-18.30

Onsdao 17.15-18.30

Ulige uger i Tistrup

Lioe uoer i Home

21.02.00

Li I leputdrenge (88/89) Tirsdag 18,00-19.00

Torsdao 18.00-19.00

Ulige uger i Tistrup

Lioe uoer i Home

02.03.00

Lilleputpiger (88/89) Mandag 17.30-18.30

Torsdao 17.30-18.30

Ulige uger i Tistrup

Lioe uoer i Home

09-03-00

Miniputdrenge (90/91) Tirsdag 18.00-19.00

Torsdaq 18.00-19.00

Ulige uger i Home

Lioe uoer i Tistruo

09.03.00

Miniputpiger (90/91) Mandag 17.30-18.30

Tondao 17.30-18.30

Ulige uger i Tistrup

Lioe uoer i Home

09.03.00

Mikrodrenge (92/93) Fredag 17.00-18.00

Tirsdao 17.00-18.00

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Home

07.04.00

Mikrodpiger (92/93) Fredag 17.00-18.00

Tirsdao 17.00-18.00

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Home

07.04.00

Mikrodrenge/piger
(94/95)

Fredag 17.00-18,00
Tirsdao 17.00-18.00

Lige uger i Tistrup

Ulioe uoer i Home

07.04.00

TRÆNINGSTIDER FODBOLD ø@w

* Vi starter med en gang let træning. Herefter er der spillermøde, hvor der serveres sup-

pe og hvor trænerne fortæller om planerne for sæsonen.

Trænerne

INDENDøRS FODBOLD . HALWEJSSTILLING

DGI:

Amtsserie Damer 1.p|. 22point
Amtsserie Old boys 1, pl, 18 p.

Damer serie 1 1, pl. 24 p.

Senior Old boys 2.p|. 21 p.

Herre serie 2 3. pl. 22p.
Herre serie 2.2 3. pl. 19 p.

Herre serie 2.3 1, pl. 24 p.

Herre serie 3 1. pl, 29 p,

Herre Ynglinge

Herre Junior

Lilleput drenge

Miniput drenge

Micro 91 drenge 1

Micro 91 drenge 2

Micro 93 drenge

øw
3, pl, 15 p.

3.pl, 15 p,

3.p|. 12p,

3.p|, 16 p.

9.p|. 1 p.

7.p\. I p.

3. pl. 6 p.
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Bagerst: Trænerne Maja Moesgård og Majbritt Petersen
Forrest: Anne R. Nielsen, Anne Sofie Nielsen, Louise Larsen, Helle Holm, Anne
Holm, Sara Louise Kartved, Helle Brynningsen og Sarah Lindenberg.

MINIPUTPIGERNE OG DERES BAMSE ø@w
Kort før jul modtog miniput-pigerne en vigtig meddelelse fra deres fodboldtrænere Maj-

britt og Maja, De var blevet udpeget som julemandens betroede medarbejdere, og de

havde fået pålagt den opgave at samle miniput-pigerne, deres forældre og søskende i

Horne-hallen onsdag den 8. december.

Pigerne mødte op, meget spændte på hvad der skulle ske!

Og det blev en indbringende aften for pigerne og deres trænere, for julemanden, alias

Jens Kristian Drøgmøller, Ølgod, kom for at dele gaver fra JBU ud til pigerne,

Miniput-pigerne havde deltaget i en konkurrence under JBU i sæsonen 1999, JBU havde

udnævnt 1999 til pigefodboldens år og i den anledning havde de udstedt forskellige

konkurrencer. Pigerne deltog i konkurrencen, som gik ud på at de skulle pynte en bam-

se, Pigerne havde bamsen med hjem på skift efter hver kamp for at pynte den, Da sæ-
sonen var slut, var bamsen blevet udstyret med alt, hvad der hører til en fodboldspiller,

bl,a,, adidas-tøj med klubbernes logo, fodboldstøvler, benskinner, kasket, fodbold, taske,

fløjte og medalje.

-I6 
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Det blev taget et billede af den flotte bamse, som blev sendt ind til JBU region 4. Her blev

bamsen kåret som den flotteste i Region 4 og deltog herefter i konkurrencen med vinder-

bamser fra de øvrige regioner. Her vandt den ikke, men var meget tæt på førstepladsen,

Så det var på baggrund af dette flotte resultat, at Jens Kristian Drøgmøller var kommet til

Horne for at lykønske pigerne og deres trænere. Gaverne bestod i en fodbold med da-

melandsholdets autografer, en t-shirt, medalje og en masse tyggegummi.

Ungdomsudvalget vil hermed også gerne ønske hold og trænerne tillykke med det flotte

resultat. Vi ved, at arbejdet med at løse denne opgave har givet jer nogle gode oplevel-

ser sammen med alle de andre, I fik i sæsonen 99. Der skal også lyde en stor tak til

forældrene for den store opbakning til pigerne og trænerne i forbindelse med denne

konkurrence.

UngdomsudvalgeUAnne Brynningsen

DAME JUNIOR DIVISIONS FODBOLD

Varde lF gennemfører I weekenden den 17,-19, marts et elite træningsstævne

Danmarks bedste Dame Junior Divisionshold.

Lørdag den 18. marts har Horne lF stillet baner tilrådighed til afuikling af 3 af stævnets

kampe.

Kampene er:

kl, 13.00 OB - HE|/Lystrup

kl. 14,30 Brødby -Vejle
kl. 16,00 Fortuna Hjørring - Varde

De øvrige kampe spilles på Varde Fritidscenter fredag den 17. marts om aftenen og

søndag den 19, marts om formiddagen.

På Vardeholdet spiller Gitte Brynningsen, Horne.

HIF/Fodbold

t--;'l
tz
for 6 af
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PIGEFODBOLD . INDENDøRS

Horne lF har i den igangværende indendørs fodboldsæson haft 2 hold med under JBU.
lnden jul spillede holdene i samme pulje, Det var nogle tætte kampe, dog ikke når holde-

ne mødte deres "onde ånd' Outrup, som er i særklasse.

Det blev til en flot 2. og 3. plads i puljen, og det betød at det ene hold kom i A-puljen efter
jul og det andet kom i B-puljen,

Efter 2 stævner, henholdsvis i Bramming og Vejen, blev Horne 1 en flot nr, 3 iA-puljen,
efter "selvfølgelig' Outrup og Bramming.

Der var i alt 2 A-puljer i region 4, og de 2 bedste fra hver pulje og den bedste 3'er gik

videre til regionfinalen, og som den bedste 3'er betød det, at Horne lige netop kom med.

Regionsfinalen blev afuiklet den 23. januar i Skodborg, og holdet var meget spændt på,

hvor godt de kunne klare sig.

Som sædvanlig var Outrup i særklasse, og vandt alle deres kampe,

Efter en gyser af en kamp, den sidste for Horne, imod Bramming, vandt Horne 4-3, og

det betød, at holdet blev nr, 2, og dermed havde kvalificeret sig til de Jyske Mesterska-

ber, som foregår i Vejen ldrætscenter den 5.-6. februar,

Her deltager alle 4 regioner i Jylland med hver 2 hold,

Horne 2 har i B-puljen spillet 2 stævner efter jul, og vi må sige, at de har klaret den opga-

ve til UG.

Holdet spillede 6n kamp uafgjort og vandt resten og var dermed en suveræn vinder af
puljen. Holdet deltager dermed i regionsfinalen for B-hold den 26, -27.tebruar.

Alt i alt en meget flot sæson for begge hold.

Holdene består af følgende spillere:

Susanne Ditlevsen, Mette Thøstesen, Caroline Henneberg, Addie Brøste, Marlene Niel-

sen, Lise Pedersen, Anne Kristine Nielsen - alle Horne.

Anna Hansen, Stine Mortensen, Charlotte Stavsbæk Nielsen, Simone Hansen - alle !

Tistrup, Kirstine Ølgaar d, Gårde.

Trænere: Dora Harck og Karl Brynningsen

r--tt
'a
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INFORMATION FRA HORNE ANTENNEFORENING

Når i læser dette har vi fået en smagsprøve på hvad TvDanmark t har at byde os.

TvDanmark 1 ville ikke give en længere prøveperiode udover den B. februar. Derfor ser I

nu - enten TV2 Norge eller Cartoon Network indtilvi kan tage TvDanmark 2, TvDanmark

blev fra årsskiftet splittet op i et TvDanmark 1 og TvDanmark 2, TvDanmark 1 bliver en

betalingskanal, som vil koste hvert medlem 8,75 kr. + moms pr, måned, Altså det samme

som TV3 kostede i sin tid (p.t, koster ry3 9,75 kr.+moms/måned) TvDanmark 2 bliver

gratis. Årsagen til, at vi ikke kan tage programmet TvDanmark 2, begrundes med, at der

endnu ikke er opført de master, der skal sende det jordbaserede signal i vores område,

Vi har i den sidste måned haft dårlige signaler rundt om i byen - det blev udbedret her

den 19.-20. januar. Jeg vil gerne appellere til, at I straks der ses dårlige signaler, ringer til

6n af bestyrelsens medlemmer. TV3's signaler bliver ikke bedre, det er ikke kun hos os,

det er over hele landetl Det begrundes med, at signalerne bliver konverteret op til flere

gange.

Jeg syntes det er for dårligt af ViaSat, at vi skal betale så mange penge for at se på et
program med dårlig billedkvalitet. Som 6n udtalte sig - Nu passer signalkvaliteten til

W3's indholdll

På vor generalforsamling i 1999 blev det pålagt bestyrelsen at undersøge om sammen-

lægning med Varde Antenneforening var muligt. Dette arbejde er nu så fremskredent, at

vi har modtaget et tilbud fra Skelmose Kabel W i Varde, Tilbudet er så nyt, at vi først
skal have det drøftet i bestyrelsen. Derefter vil vi kontakte Varde Antenneforening for
derefter at kunne lave et oplæg inden vor kommende generalforsamling eventuelt tidlige-

re - med en ekstraordinær generalforsamling. En sammenlægning vil jo indebære, at

Horne Antenneforening bliver opløst og dermed nedlagt. Bestyrelsen vil holde forenin-
gens medlemmer orienteret, når der kommer nyt iforhandlingerne.

Mobiltelefon kunderne hos TeleDK kan nu glæde sig. Efter 1. februar vilder blive opsat

udstyr i masten og TeleDK aftorter masten med 3 sektioner,

På bestyrelsens vegne/Per Jespersgaard

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 19



Ved årtusindskiftet har Horne-Posten besluttet at vi i hvert kvartal under over-
skriften "Ved mit vindue", vil give ordet frit til forskellige personer. Første skribent
er Solveig Bruun, Sækbæk, som dog har fået en bunden opgave "Tanker ved årtu-
sindskiftet".
Solveig Bruun har lovet fremover at bestyre "vinduet".

NH
NM

TANKER VED ÅRTUSINDSKIFTET

Vi er begyndt på et nyt år - vi er også begyndt på et

nyt århundrede - og vi er endda begyndt på et nyt

årtusinde, Men heldigvis er hverdagen da ikke ny og

fremmed.

Vi er vel altid spændte og usikre, når vi skal begynde
på noget nyt og ukendt, Det, vi kender til, er vi mere

trygge ved,

Vi danskere er måske endda blevet mere og mere hungrende efter at sikre os i tryghed -
og det er da heller ikke spor rart at stå på en åben mark og ikke vide, hvilken retning du

skal gå i for at nå hjem til middagl Men sikkerheden blokerer ofte for fantasien og "påhit-

somheden", Det er ikke rart at lide nød; men dog er det nok 'nøden, som lærer nøgen

kvinde at spinde",

Når tankerne nu går tilbage i dette årtusinde, er det måske nøden blandt mennesker - i

mange forskellige former - som har sat et markant præg på tiden, der fulgte. Pesten,

man kaldte "Den sorte Død' - hekseafbrændinger - enevælden og bondeoprøret -
Danmarks afståelse af mægtige landområder. Skåne, Halland og Blekinge i 1657, Norge

i 1813, Slesvig-Holsten i 1864 - vores statsbankerot i 1813, og de 2 forfærdelige ver-
denskrige i vort århundrede er kun få af de "nødsituatione/, som har sat sit præg på

eftertiden.

Opdagelser og opfindelser forandrede også tilværelsen for de mennesker, som oplevede

dem og for os, der fulgte efter: Bogtrykkerkunsten - elektricitetens, bilens, flyets og ma-

skinernes komme - penicillinen og andre former for medicin og lægevidenskab - indu-

strialiseringen - kvindebevægelse og ungdomsoprør - og i de senere år: Miljøbevidst-

heden, økologiens indtog og hele den komplicerede lT-verdens mangfoldigheder,
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Så kommer spørgsmålet til mig: Kan vort lille menneskehoved følge med? Og selvom vor

hjerne kan, hvis den halser hurtigt nok - kan sjælen bagved da følge med? Nok ikke

altid.

Lad og tage imod alle vor tids tilbud - men lad os bevare evnen til at være kritiske og en

smule nøjsomme, så ikke vi gaber over flere forskellige krævende engagementer, end vi

kan klare, når også sjælen og vort indre velvære skal ha' grokraft.

Lad os hjælpe børnene, den ny generation, til også at fornemme glæden ved ro og stil-

hed frem for en evigt zappende støj og konstant flakkende billeder, Lad os vise dem, at

dette heller ikke altid er vort behov for underholdning eller brug af tid, Lad os fortælle,

synge, læse, spille, leje og bevæge os sammen med dem - og med hinanden. For det er

vel fællesskabets glæder og ikke informationsteknologiens (uh, det var et langt ord)

vidundere, som er den allerbedste gødning i vor til tider komplicerede menneskeverden?

Det skal være mit ønske for det nye årtusinde (hvis vi lever så længel) at vi styrker fæl-

lesskabet og samværet med hinanden, tager hensyn og ansvar - og deler ud af de glæ-

der, vi nu hver især er i stand til at give videre.

Godt nytår

Solveig Bruun

Dqslt
Frisk, billig

og lige i nærheden

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

RNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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HORNE IDRÆTSFOREN ING STYRKER U NGDOMSAFDELING EN

Ungdomsafdelingerne i Horne lF og Tistrup Boldklub har gennem flere år haft et godt
samarbejde, Et tilbagevendende problem gennem alle årene har været rekruttering af
trænerne. Økonomien i klubben har bevirket, at det alene har været muligt at rekruttere
trænere på frivillig grundlag. Dette grundlag er'ikke så ringe'endda, men der har været
en tendens til at der har været fokuseret meget på de praktiske forhold (bolde, kørepla-
ner, kampsedler osv.), som selvfølgelig også skal være i orden for at få en
ungdomsafdeling med 150-200 medlemmer til at fungere. Takket være et godt
samarbejde mellem ungdomsudvalg, engagerede trænere og en god forældreopbakning
har dette fungeret tilfredsstillende, og der er en lang række arrangementer sæsonen
igennem, der bare kører derudaf.

Det evigt tilbagevendende problem har været rekrutteringen af trænere, I vinteren 1g98-
99 blev der endnu engang sat fokus på dette, og det resulterede blandt andet i at der i

foråret 1999 blev afholdt en kursusdag for alle ungdomstrænere. Vi fik særdeles god
respons på dette, og derfor er der siden blevet arbejdet videre med dette. På et tidspunkt
efter sommerferien fik vi herudover hjælp af Jysk Boldspil-Union (JBU), som i forbindelse
med et pilotprojekt stillede 'gratis' konsulenthjælp til rådighed, bl,a, i form af den gamle
landsholdskæmpe Henning Enoksen (som i parentes kun er gammel på fødselsattesten)
og Henriette K. Jensen. Dette samarbejde har været særdeles inspirerende, og har
flyttet en del ved vor opfattelse af forskellige ting. Resultatet blev at vi prioriterede to ting,
som der skulle fokuseres på i den kommende sæson.
. at sikre gode og engagerede trænere og ledere
. at synliggøre ungdomsafdelingens målsætning i klubben, blandt forældre og lokal-

samfundet.

Specielt vedr. trænerne blev det konkrete resultat, at vi ville styrke opbakningen ved
ungdomstrænere ved at'ansætte" to - he "ungdomskonsulented i ungdomsafdelingen.
Disse ungdomskonsulenter skal kunne vejlede og støtte trænerne med fodboldmæssige
ting til såvel træning som kampe. Ungdomsudvalget og forældre vilfortsat afsikre, at de
fysiske rammer er i orden.

Vi er kommet langt internt i ungdomsudvalget ved at arbejde utraditionelt med tingene,
og derfor går vi også lidt utraditionelt til værks i rekrutteringen af en ungdomskonsulent.
Der vil derfor andet steds i Horne-Posten være indrykket en "annonce", hvor vi søger
disse ungdomskonsulenter, og hvor der vil være en nærmere beskrivelse af arbejdsop-
gaver og "ansættelsesvilkå/,
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Det vi kan tilbyde er en "på jobbef' træning, idet ungdomskonsulenterne i en periode på

to år løbende vil blive uddannet og trænet til at varetage jobbet som ungdomskonsulent.

Dette vil forgå ved løbende kontakt med og besøg af professionelle konsulenter fra JBU.

For den person der har de rette grundlæggende kvalifikationer - og ikke mindst indstil-
ling - er der således mulighed for at få en "gratis' lederuddannelse, der selvfølgelig kan
anvendes i foreningslivet, men der vil givetvis være mange elementer der kan anvendes
i det civile liv,

Altså kort og godt et enestående tilbud til den eller de rette personer - så læs annoncen

og kom ud af busken.

Ungdomsudvalget

VINTERTID, MøDETID OG GENERALFORSAMLING

Den sidste halvdel af vinterhalvåret er som regel den tid, hvor de fleste foreninger afhol-

der deres årlige generalforsamling, således er det også hos spejderne.

Hvad er en generalforsamling...

Behøver man at møde 0p,.,,

Hvad får man ud af det....,

Generalforsamlingen er spejdernes øverste myndighed, det er her man vælger de per-

soner (forældre), der skal sidde i grupperådet, Grupperådet er det, der i andre foreninger

hedder bestyrelsen. Det er dette grupperåd, der til dagligt varetager hele gruppens inte-

resser,

Vi ved alle sammen godt at generalforsamlinger ikke er de store tilløbsstykker, men

hvorfor?

Det er jo netop her, man er med til at bestemme. Det er her gode ideer, visioner og for-

slag kommer frem.

Håndgribelige ting som grupperådet kan arbejde videre med, velvidende, at det er kom-

met fra mange, der har interesse i, hvad der skal foregå.

Udover samtalen, samværet og kaffen, ja så har man på en generalforsamling faktisk

reelindflydelse.

Når det er vores børn det handler om, har vi så ikke 6n eller anden form for pligt til at

være medbestemmende?

KB
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JULETRÆSFESTEN

Juletræsfesten blev afuiklet fredag den 17. december, trods trusler om endnu en orkan.

Orkanen udeblev heldigvis og 354 mødte op i hallen (208 børn). Varde Garden spillede

de kendte sange og underholdt os i en halv time, Lene Jensen fra HGF bød velkommen
på vegne af de 4 foreninger og takkede Varde Garden inden deres sidste nummer, Lyset

blev slukket og ind på en lang række kom Myretuens børn og sang 'Lucia".

Vores spillemand fik assistance af julemanden og de to sørgede for dans rundt om det
flotte træ, som børnene fra børnehaven Regnbuen samt børnene fra legestuen havde
lavet pynt til. Seks nisser (gymnaster) deltog i underholdningen og hjalp til med at få
børnene med til at danse om træet. Nu var vi nået til et af aftenens væsentligste punkter,

nemlig uddeling af slikposer til børnene,

Diskotek "Power-poinf'fortsatte aftenens program med moderne sang og musik, så der
blev flittigt danset foran de store højtalere.

Lone solgte kaffe, kage, gløgg og æbleskiver, som forældrene købte og hyggede sig

med ved bordene imens børnene dansede.

Straks herefter var lodderne solgt til amerikansk lotteri, hvortil vi havde 100 gevinster.

Flotte gevinster, som 11 piger fra sognet havde lavet, mod betaling skal nævnes, Det
skal de have en stor tak for. Havde man været forbi gavebordet og set de mange fine
ting, forstår man hvorfor lodderne var solgt på kort tid, Skulle der være andre, som har
lyst til at klippe, sy, strikke m.m. hører vi gerne fra jer.

De 11 som skal have stor tak er:

Tove Sørensen, Doris Christensen, Birgitte Ditlevsen, Lene Ditlevsen, Lone Hviid, Jette
Poulsen, Nanna Århus, Solveig Bruun, Lotte Andersen, Henriette Nielsen og Dagcentret.

Skulle der vise sig et lille overskud, når indtægter og udgifter er gjort op, vil beløbet blive
mellem de 4 foreninger som står bag julefesten, nemlig Spejderne, Sogneforeningen,
ldrætsforeningen og Gymnastikforeningen,

På gensyn fredag den 15. december 2000

På vegne af de 4 foreninger/
Merete Jensen, Britta Guldager, Lise Jeppesen og Linda Møller
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TAK TIL HORNE STøTTEFORENING

ldræt om dagen vil gerne takke Horne Støtteforening for 30 stk. gymnastikbolde og 30
stk. gymnastikstave, som vi gerne vil gøre brug af og gerne vil dele med andre brugere i

Horne-hallen.

ldræt om dagen er hver onsdag kl. 9.00 - 11.00, og er for alle, der vil dyrke idræt og

socialt samvær i dagtimerne. Der er plads til mange flere.

Vel mødt og godt nytår

Hilsen ldræt om Dagen/Udvalget

NYE SPILLETRøJER trÆw
TS tømrer og byggemontage, v/Tom Schrtiter, Horne, har sponsoreret spilletrøjer
tilMinipigerne i håndbold HTH.

På billedet ses Tom Schriiter bagerst til højre, sammen med holdet og træner
Marianne Holm.
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AF HORNE KRONY EJER

Efter 18 år som krofolk i Horne har Margit og

Henning Hansen solgt Horne Kro pr. 1. februar,

Den nye ejer hedder Kirsten Hansen. Hun er 27

år og født og opvokset i Esbjerg.

Allerede som 17-årig rejste hun til London, hvor hun har fået en kokke uddannelse. Se-

nest har hun været ansat som køkkenchef ved et stort advokatfirma, hvor hun lavede

forretningsmiddage til møder og konferencer.

Kirsten Hansen har altid ønsket at blive selvstændig, og efter hjemkomsten har hun

kigget på kroer, og Horne Kro er så absolut den, som hun har syntes bedst om,

Hun forventer at fortsætte med traditionel krodrift med selskaber og møder, ligesom hun

har planer om at starte med søndagsmiddage, Kirsten Hansen understreger, at selv om

hun har fået sin uddannelse i England under en fransk chef, vil hun servere god dansk

mad,

Kirsten Hansen har 2børn på 6 mdr, og 2 år, Hun glæder sig til at komme i gang og hilse
på befolkningen, Hun forventer at holde reception i starten af marts.

Kroens åbningstider:

Mandag lukket

Tirsdag, onsdag og torsdag 11,00 - 23.C0

Fredag 10,00 - 24,00

Lørdag 10.00 - 24,00

Søndag 10,00 - 22.00

Vibyder Kirsten Hansen velkommen til Horne.

Se annonce,

trtrtrEIf,IGIEIO
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvej 16, Horne, 6800 Varde, tlt. 75 26 02 11,far. 75 26 03 96

26 STØT VORE ANNONCØRER - DE STøTTER OS



TS Tømrer og Byggemontage
Ny annoncør,

I dette nummer af Horne-Posten kan vi byde velkommen til en ny annoncør, TS Tømrer

og Byggemontage vffom Schroter, Overby Mallevej 11, Horne.

Tom Schroter startede som selvstændig for godt 3 år siden, Han tilbyder alt arbejde

indenfor landbrugsbyggeri, parcelhusbyggeri, samt almindelig vedligeholdelses reparati-

oner med speciale i tagrenovering, Han tager gerne byggerier i hovedentrepriser.

Tom Schroter fortæller, at han har haft rigtigt meget arbejde indenfor tagrenovering ,

ligesom han de sidste par år bl,a. har bygget to store løsdriftsstalde, og skal i gang med

endnu en til sommer. Sidste større byggeri i Horne er et nyt hus på Solvangen,

Tom Schroter er udlært hos tømrermester Peter Andreasen i Vesterbæk. Efter 6 års

erfaring med byggeri af individuelle huse i Tyskland, følte han sig godt rustet til at starte

eget firma.

I 1994 købte han og hustruen Annie gården i Malle, hvor der siden er indrettet værksted

med lager i laden, På de tilhørende 13 tdr.land agerjord græsser for hyggens skyld lidt

heste og et par limousine-køer.

Se annoncen.
Red.

,Jloene
,J{'eo

Et aod€ sted a( a.ødes

,/egr grlædez mø fl a€ se ,/er

ffi vezhsÅilse-ø

--Z Kt steo Eansen
.'zt' trf 7526-00/9

o,li[',',,,iJ,"0*"' ,N
uålJ]f,,l,lå" / f\

S Tømrer &

Tagrenovering

Byggemon
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BrL 40 17 4280

tage
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TISTRUP OPTIK v/C. B. LANGE
Ny annoncør.

Efter at manufakturhandler Niels Krogh har valgt at lukke forretningen, er det med glæde,

at den nye forretningsindehaver, TISTRUP OPTIK ved C, B, Lange, har ønsket at fort-

sætte annonceringen i Horne-Posten, C, B, Lange forventer at åbne i de tomme lokaler

Storegade 23 i midten af februar.

Omtale følger senere.

Se annoncen.

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseoptiker
Storeg ade 23, 6862 Tistrup

1tt.75291287

Homelund:
Fabrlksvei 25, Horno
6800 Varde
Trf. (05) 26 0011

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. ?.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

11t.75260102

AAUflSG AED. 7OEVECADE t3
æ7O øLGOO . tLFt 75 24 48 æ

BRUUN
sroåfc^D€lg . 66?rSrFLP 75 æS9

VestjysltAndel

Snnnf,ux
Huad kan ui gøre for dig!
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SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed. Både før, under og efter sporten er det vigtigt, at du

drager omsorg for din krops vel og vel, Uanset om du jogger i din fritid eller

dyrker idræt på eliteniveau, skal du nemlig fungere optimalt - både for at opnå

de bedste resultater, men også for at undgå ubehagelige følgegener. Derfor kan

du få stor glæde af Matas Sports Care produkter.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport
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/
/
/
/
/
/
/
,
,
/
/I
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/
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/
./

Skansen2.6800Varde T|F.752200 25

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

Bankoklubben

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 04 l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kI. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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oPVrsNrNG OG JUB|rÆUMSFEST 
= dF -

I HORNE GYMNASTIKFORENING "',;'}""c

I forbindelse med opvisningen den 24, marts og jubilæumsfesten den 25, marts 2000 har
vi brug for hjælp.

Nedenfor har vi listet de ting op, som vi gerne vil have hjælp til,

Vi håber, at I gerne vil hjælpe os en time eller to.

Lørdag den 25. marts - jubilæumsfest:

Navn(e):

den 24. marts - opvisnin sæt x
Opsætninq af afsats til stole kt. 10,00

Opsætning af stole kt. 10.00

Opsætning af forhæng kt, 10.00

Redskaber fra skolen formiddao

Blomster - pyntnino (til både fredao oo lørdao) aftales

Kassen ca, kl. 18.00

Smøre boller til gæstehold eftermid, (aftales)

Oprydning efter opvisning : aften efter oovisn,

Tæppe på afsats støvsuoes

Samle stole efter opvisn.

Afsats tages ned

Redskaber retur til skolen

Borde stille op til publikum til kaffe i mødelokale liqe efter opvisn,

Borde oo stole stilles oo aftales

Borddækninq aftales

Pvntnino aftales

Telefonnr.:

I bliver kontaktet angående tidspunktet.
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Afleveres senest den 1, marts 2000 hos en af nedenstående:

Lissi Oettinger, Klokkedoj 21, Horne

Bente Dinesen, FabriksvejT, Horne

Margit Hansen, Habrehøjvej 13, Horne

Ninna GejlPedersen, Mallevej 104

Lene Jensen, Gunderupvej 6'1

Evt, spørgsmål kan rettes til Lissi eller Lene,

ilf. 7526-0498

tlf.7526-0503

flf. 7526-0490

flf, 7526-0605

flf. 7526-0005

Den musikalske duo "Alice & Conny', som har optrådt sammen gennem halvandet år,

har netop skiftet navn til 'Solstrejf'.

De leverer kvalitetsmusik til det modne publikum, Det er evergreens ffldt med nostalgi,

stemning og romantik fremført af et par voksne piger, der udstråler glæde ved musikken.

Solsirejf består af Alice Silkjær, Mejls, og Conny Leerbeck. Horne. Duoen har haft en

fin start og mærker, at der er brug for den slags musik.
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Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00

LARS LILHOLT BAND

I forbindelse med Lars Lilholts koncert i Outrup, købte jeg en dobbelt CD med Lars
Lilholt Band.
I et medfølgende hæfte er der dagbogsudklip af bandets chauffør Jakob Døssing, som
siden 1984 har været med ved 636 koncerter ud afde over 800, som bandet har givet.
Pludselig standsede mine øjne ved 14. november - Horne-hallen i Vestjylland.
"Hvad, er vi også med?", tænkte jeg. Lars Lilholt gav en særdeles vellykket koncert i
Horne-hallen 14. november 1987.

Om koncerten skriver Jakob Døssing:
"Det er sidste job på turen, og der skal traditionen tro laves lidt fis med
bandet. Blandt roadierne er der en fn, der hedder Bjørn. Han får installeret en
teaterbombe under scenen. Og fanden dukked' op og sagde BOOM!! Tine og
Tonrmy sprang halvanden meter op i luften, og musikken gik fuldstændigt i stå
- tronrmehinderne hang og blafrede. Rimelig effektfuld afslutning! Bagefter
fortalte Lars, at han i samme sekund, braget lød, havde set 6n helt oppe foran i
salen, der var væltet omkuld. Han troede, manden var blevet skudtl"

Mon nogen husker denne muntre episode?

Kurt Nielsen
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KIRKETIDER

Søndag 13,02.2000 k|,09.00 Lars Bom Nielsen
Søndag 20.02.2000 ingen

Søndag 27122000 kl, 09.00

Søndag 05.03.2000 kl. 19.30 Lars Bom Nielsen
Søndag 12.03.2000 kl, 10.30

Søndag 19.03.2000 k|.09,00

Søndag 26.03.2000 kl. 10.30

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 7526-4055
Graver Herman Kristiansen, Lydumvej 121, Nr, Nebel t|f.7528-9546
Horne Kirke flf.7526-0085
Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf. 7526-0031

3X?lt{*tr{i
AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave

Nr.234

Nr.235

Nr,236

Nr,237

Nr.238

Nr,239

Nr.240

Stof senest

Lørdag den 4, marts

Lørdag den 15. april

Lørdag. den '13, maj

Lørdag den 29. juli

Lørdag den 2. september

Lørdag den 7. oktober

Lørdag den 25 november

Bladet udkommer

16,-'17, marts

27,-28. april

25.-26. naj
10.-11, august

14.-15. september

19.-20. oktober

7.-8. december
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lnga Schmidt, Nikolaikirkestræde 15, 6800 Varde, Xt.7522-4759

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 7522-3838

Skattemæssig rådgivning . Bo$øring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne,6AOO Varde . Telefon 75 26 OZ 47
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feb. 22.02.2000

27.02,2000

04.03.2000

04.03.2000

05.03.2000

05,03.2000

05.03,2000

07,03,2000

12.03.2000

18,03.2000-

19,03,2000

22,03.2000

24.03.2000

25,03.2000

28.03.2000

03.04.2000

uge 23
06 06 2000

17.06.2000

01.07,2000

09.08 2000

19,08,2000

06,10.2000

15,12.2004

AKTIVITETSKALENDER

Sangaften, Familie og Fritid

Grupperådsmøde/generalforsamling, Spejderne

Træner/leder fodboldseminar i Horne/Tistrup

Forårsspil på Horne Kro, Teaterudvalget

Forårsspil på Horne Kro, Teaterudvalget

Fastelavnsfest for hele familien, Spejderne

Generalforsamling, Hornelunds Venner
Generalforsamling i HIP

Kirkekoncert i Thorstrup kirke med Konservatoriets pigekor

fra Esbjerg, Menighedsråd i Horne og Thorstrup

Gymnastikopvisning i område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter

Generalforsamling i Dagli'Brugsen kl. 19.30

Gymnastikopvisning i Horne-hallen

Jubilæumsfest Horne Gymnastikforening

Udstilling og afslutning, Aftenskolen

Generalforsamling, Familie og Fritid

Sportsuge

Ældreudfl ugt, Menighedsrådet

Gymnastikopvisning - Elitehold og Bissehold fra Ollerup

Udflugt i Horne 4H

4H Børnedyreskuet m/overnatning

Torvedag

4H Årsmøde i Horne-hallen

Juletræsfest

april

juni

juli

aug.

okt.

dec.
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RENATTLT

Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvq 148
Bounum
6870 Øtg&

lf 75 26 0l 55
Trf. 75 29 93 33
Bir. 40 28 33 93

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

oi
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RUGTE_
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JOHN BORG HANSEN
IIORNE . 6800 VARDE . TLF: 75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. T|f.7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el, 3025-1395

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

Tømrerrnester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 OZ 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

QAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

Tlf. 7526-03s2

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Horne. 68@ Vorde

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udfØres
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nok for
dine Penge ?
Kom ind og se hvilke økonomiske fordele, du
kon opnå ved at lade dine penge orbeide lokolt

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 10


