
29. årgang Mai/juniljuli 2000

Pigehåndboldholdet er rykket op ijunior eliterækken.

Øverst fra venstre: Aksel Hansen, Elin Kristensen, Lykke Lauridsen, Anna Hansen,
Louise Lund Jensen, Susanne Ditlevsen.

Nederst til venstre: lda Larsen, Addie Brøste, Gitte Brynningsen, Anne Kathrine
Nielsen, Susan Lind, Line Madsen.

På billedet mangler holdleder Anne Brynningsen.

LÆS I DETTE NUMMER AF HORNE.POSTEN BL.A.:
- Flot program for sportsugen
- Eliteholdene og Bisseholdet fra Ollerup til Horne

- Horne Aftenskole tager hul på en ny sæson

- Sct. Hans fest på Knuds Plads
- Oliver og Lurendrejeren bor i Bjerremose
- Damerne har startet et fodboldhold
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Autoriseret El-instollqtør, Horne. Tlf. 7526'0166

. El-instollolioner
r Hvidevoreservice
. EDB- og Doto-inslollotioner
. Antenneonlceg
. lndustri-insiollotioner
o Afd. of Olesen & Jensen

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

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

EDVhrde_ApS[,evision

Sækbæk Kro
Når maden skal Yære rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttf.7526-0430

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

Strømgårds
Et - Service

Vi tilbyder alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarer m.m.
Døgnvagr pA tlf. 7526-007o
Mobiltlf. 2076 ffi70

[iner Strømgård Hvid
Vr. Bjerremosevej 27, Horne

, Horrre
;+E, T ø rn re rf o nret nin gJry@

Tfi.75260214
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Tomrerm-: Knud Luwl Hansen, 75260214
Ing.: Morlen Henneberg,75260316

Irll
Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel Sørensen - TIf. 75 24 72 33

Iaa
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#-
Velkommen til

SCT. HANS

FEST

2000

#-
Den 23.juni holder spejderne Sct. Hans fest på Knuds Plads

(det er lige der, hvor man kører ind i Horne, når man kommer fra Ølgod).
Er man til hyggelig samvær, bål og pølser,

ja, så kom endelig,

TENNIS

Så er tennisbanen klar!!

Priser: Voksne 160;00 kr.

Børn 60,00 kr.

Nøgler kan købes hos:

Hanne Borg, Kirkebakken 8, tlf, 75260093 eller hos

Else Marie Madsen, Højvangen 7,ilf .75260412.

ffiw

TennisudvalgeU Else Marie Madsen

GADEFODBOLD

HUSK tilmelding til årets gadefodbold turnering i sportsugen søndag den 4.

Absolut sidste tilmelding er søndag den 28. maj2000.

EW
juni.

Tilmelding til: Peter Jeppesen, Gl. Præstevej93 tlf. 7526-0266 eller
Søren Jensen, Bjerremosevej35 ilt.712}-0472eller
Bernt Østergård, Torvegade 19c, 2. mf. Xf ,TS2Z-U11.

HIF Fodbold
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ÆLDREUDFLUGT
Tirsdag den 6. juni 2000

Turen går først til Smedens hus i Lem, hvor vi skal se og høre om stedet.
Så kører vi til Brejninggård Efterskole, hvor vi får kaffen, Forstander Hans Peter Ravn vil
fortælle om stedet, og hvordan det er at drive ungdomsskole i dag, Derefter går turen
vest om Ringkøbing ford til Abelines gård, som er et egnsmuseum.

Aftensmaden spises på Nymindegab Kro.

Pris for turen: 75,- kr.

Afgang fra: Hornelund kl. 12.55 og fra
kirkepladsen kl. 13.00

Tilmelding til: Viggo Århus, tlf, 7526-0157 eller

Svend Bruun, tlf. 7526-0365
Sidste tilmelding: Søndag den 4. juni 2000,

Vel mødt

HORNE PENSIONISTFORENING

Heldagsudflugten den 2. august 2000.
Lad os sammen nyde den skønne natur omkring Vejle.
Afgang fa Hornelund kl. 10.30, Kirkepladsen kl, 10,35,

Tilmelding senest den 28. juli 2000.
Pris 125 kr,

HUSK billetbestilling til Sommerspillet senest den 30, maj 2000,

Udflugten onsdag den 21.juni 2000 til Fyn.

Tilmelding senest den 17. juni 2000 på Uf. 7526-0328.

Pensionistforeningen

VIDEO FRA JUBII.ÆUMSREVYEN 1999

Da jeg dewærre ikke har haft mulighed for at aflevere alle de bestilte kopier, så

bede om, at man selv aftenter disse hos undertegnede.

Men dng lige først - tlf. 7526-0469,

Med venlig hilsen Kurt

s
vil jeg
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TORVEDAGEN
Lørdag den 19. august2000

Torvedagsnøgler kan købes fra sidst ijuli måned i forretningerne i Horne,

Pæne præmier som sædvanlig.

Tilmelding af stadepladser senest den 10, august til Torvedagsudvalget:

Kirsten Jeppesen 11f.75260257

-R

Wflf, 7526 0392

[t.7526-0292
If .7526-0024
flf,7526-0492

Med venlig hilsen Torvedagsudvalget

lnger Hansen

Jens Karlsen

Gert Jensen

Hans Jepsen

TIL "HUSFLIDERNE" I HORNE SOGN

Jeg ved, der er mange ude i de små hjem, der sidder og sysler med alverdens husflids-
arbejde, og da det er mange år siden vi sidst har haft julemarked med hjemmegjorte ting,
og muligheden for at kunne vise og sælge disse ting, viljeg hermed give opfordringen
videre til Jer, der kunne,have interesse ien stand imødelokalet i Hallen lørdag og/eller
søndag den 25-26 november 2000.

Der vilvære plads tilca. 15 stande (bord 180/80 cm tilen pris på ca.125,- kr,), så der
kunne måske blive rift om dem.

Jeg håber, der er interesse herfor og hører gerne fra Jer så hurtigt som muligt, så jeg

ved, om der skal arbejdes videre med ideen, og der skaljo også gang i produktionen"

Hilsen Lone Hviid

Horne Hallens Cafeteria

75260352 -75260284
E,mail: horne.hviid@mobilixnet.dk
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GYMNASTIKOPVISNING A 6
den 17. juni 2000 ffi.S
Kom og oplev eliteholdene og bisseholdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Som afslutning på jubilæumsåret i Gymnastikforeningen kommer eliteholdene og bisse-
holdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup til Horne.

Lørdag den 17. juni k|.19.30 i Horne Hallen

Eliteholdene ledes af : Karen Hedegaard og Niels Henrik Nielsen
Bisseholdet ledes af: Uffe Strandby

Enhe:

Børn indtilT år: Gratis

Børn7-14år: 20,-kr.
Voksne: 40,- kr.

arr, Horne Gymnastikforening

AFS LUTNING PA GYM NASTIKFOREN ING ENS JU BILÆU MSAR

Som tidligere omtalt vil vi slutte jubilæumsåret af med en forrygende opvisning af elite-
holdene og bisseholdet fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Der vil med sikkerhed være
gymnaster fra Horne-Ølgod området med på eliteholdet og forhåbentlig også på bisse-
holdet.

Eliteholdene består af gymnaster, der tidligere har været elev på gymnastikhøjskolen og
nu træner ca, en gang om måneden, for at de kan tage rundt i ind- og udland og repræ-
sentere både gymnastikhøjskolen og gymnastikken og være inspirationskilde for udvik-
ling af holdgymnastik. Holdene laver omkring 15 opvisninger om året i Danmark.

I efteråret 1999 var de i lsrael og til efteråret arbejdes på en tur til Argentina.
Eliteholdet deltog også i det store stævne i Herning i påsken, hvor de lavede en enestå-
ende god opvisning, så vi kan godt love, at publikum vil få en fantastisk oplevelse.
Herrerne laver bl.a. spring af meget høj kvalitet og pigerne har en af deres serie, som er
uden musik. Rytmen holdes ved hjælp af egne klap, tramp m.m,

Vi har også været heldige at få bisseholdet med til det vestjyske,
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Det består af 30-35 nuværende mandlige elever, som i forlængelse af skoleopholdet får

lov til at blive på skolen, for at lave forskelligt vedligehold m.m. og til gengæld får mad og

masser af gymnastik.

Vi håber, at rigtig mange vil linde vej til Horne Hallen lørdag den 17. juni 2000
(se annonce andet steds i bladet.)

Tag endelig naboer, familie og venner med og få en hyggelig aften.

På gensyn/Horne Gymnastikforening

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 V l0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid prival: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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HORNE AFTENSKOLE

Blomster I

Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov Pedersen

Tirsdag den 22. august 2000 kl. 19.00.

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

Kurset foregår hos Jytte Skov Pedersen, EngdragelT , Ølgod.

lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.

18 timer - 250 kr.

Tilmelding senest den 5, august.

Blomster ll
Blomsterbindingskursus v/Jytte Skov Pedersen

Torsdag den 24. august 2000 kl. 19.00

Øvrige datoer: 21P,2111,7112 * 2 gange til påske,

Kurset foregår hos Jytte Skov Pedersen, Engdraget 7 , Ølgod.

lnden kursets start vil du modtage en materialeliste.

18 timer - 250 kr.

Tilmelding senest den 5. august.

Litteratur
Litteraturkreds v/Eva Kaastrup.

Onsdag den 27 september kl. 14.00 på Horne Skole

Øurige datoer: 25110,22111, 2411 , 2112 og 2113.

Litteraturkredsen mødes og snakker om en bog, vi har læst, Tilrettelægges sammen

med deltagerne.

18 timer - 250 kr.

Af hensyn til bøgernes bestilling bedes I melde jer til dette kursus senest den 1, august.

Alle kan deltage i kurserne.

Af hensyn til lærer og kursets start, bedes du tilmelde dig i god tid.

Deltagerbetaling første gang.

Tilmelding til Tove Sørensen, tlf. 7 524-1044.
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øVRIGE KURSER 2O(}O.2O()1

Mad for mænd v/Lisbet Hansen

30 timer. Start tirsdag den 26. september 2000.

Madlavning for landboungdom v/Betina Andersen

30 timer. Start ioktober 2000.

Klipling v/lnge Poulsen

30 timer.

Dukker, trolde m.m. v/Manny Olesen

30 timer. 8,€. sept. og 22.+23. sept,

Tilmelding senest 20, august 2000,

Sten hugning v/Erik Henriksen

30 timer. Start 20. September 2000,

Patchwork v/Edith Bolding

14 timer. 30. September - 4. november 2000.

Pileflet v/Elsebet Øberg

20 timer. 10.-11.-12. november 2000.

Tilmelding senest den 20. oktober.

Yderligere information i næste nummer af Horne-Posten.

HORNE AFTENSKOLE

Foredrag:

5. oktober 2000:

9. oktober 2000:

26. oktober 2000:

31. oktober 2000:

Foredrag v/ Nis Boesdal

Foredrag v/ Bent Lomholt

Foredrag v/Erik Lindsø

Lysbilledforedrag v/ Anne Merete Nilausen,

Horne Aftenskole / Tove Sørensen
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HORNE HAVEKREDS

Horne havekreds har ca. 40 medlemmer - men vi kan godt - og vil gerne - være mange

flere. Et medlemskab af havekredsen giver visse fordele - bl,a. billigere adgang til kred-

sens arrangementer, samt mulighed for at få råd og vejledning fra Det jydske Havesel-

skabs konsulenter. Men et medlemskab giver også gratis adgang for 2 personer til

Clausholm slotspark og Det jydske Haveselskabs permanente have, der ligger ved slot-

tet, og sidst men ikke mindst modtager alle medlemmer hver måned det flotte medlems-

blad Haven med interessante artikler og tilbud, der specielt retter sig mod havebrugere

og havenydere,

Et medlemskab koster ca. 1 kr. om dagen alt incl. - det er da ikke dyrt.

Henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du er interesseret i et medlemskab -

vi kvitterer med en flot bog, Velkommen i Haven, når du har betalt første års abonne-

ment.

Bestyrelsen i Horne havekreds ser således ud:

Formand:

Kasserer:

Sekretær:

Leo Aamann Jessen

Linda Møller

Kate Jepsen

Margit Gydesen

Krista Madsen

75260239
75260226
75260492
7526Q161

75 260306

Aktiviteter i Horne havekreds.

Tirsdag den 20. juni arrangeres aftenudflugt til Lille Malund ved Klovborg, Haven er en

privat anlagt have på 2 tdr. land. Den er over 25 år gammel, og der er mange forskellige

anlæg, rhododendron, rosonhave, vandpartier og stenbede samt en japansk inspireret

have på ca. 200 kvadratmeter.

Vi starter denne aften fra kirken i Horne kl. 18.30.

Medbring selv evt, kaffe og kage.

Entre: Medlemmer 35 kr, - ikke medlemmer 45 kr. Børn halv pris,

Onsdag den 2. august er der aftenudflugt til Sonja og Finn Christiansen, Østparken i

Oksbø|. Finn er formand for Blåvandshuk havekreds, og han bor sammen med Sonja i
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et ganske almindeligt parcelhus - sådan da - for de har ca. 350 forskellige fuksia i haven

og over 600 forskellige stauder, og så findes der endda meget andet interessant og kønt

i haven.

Der er mulighed for at købe planter denne aften.

Vi starter fra Horne kirke kl, 19.00.

Medbring selv evt, kaffe og kage,

Entre: Medlemmer 15 kr. - ikke medlemmer 25 kr. Børn gratis.

Lørdag den 2. december kl. 13.30 holder kredsen sit julearrangement i Horne skole.

Jens Christian Frøsig, Varde, viser hvordan man kan pynte til advent og jul.

L, Aamann Jessen

NY ZONETERAPI KLINIK

En ny zoneterapi klinik er åbnet i Tinghøj. Det er Mona Tra-

nebjerg Henningsen, der har åbnet klinik på privatadressen

Agertoften 9. Mona er kendt af de fleste i Horne, idet hun

stammer fra Stundsig.

Mona er uddannet sygeplejerske, og har i 12 år arbejdet i

psykiatrien, heraf de 8/z år på Amtssygehuset i Esbjerg.

Sideløbende hermed har hun uddannet sig til zoneterapeut.

Zoneterapi er trykbehandling under fødderne, hvor hver organ har deres reflekspunkter.

Ved ubalance kan hver organ gå ind og genoprette balancen.

Zoneterapi er effektiv ved mange lidelser / gener, bl,a. menstruationssmerter, forstoppel-

se / diarre, uligevægtighed, kolik, væske i mellemøret, migræne, hyperaktivitet, læsepro-

blemer, astma.

I et behandlingsforløb har man ofte brug for 46 behandlinger, ca. 1 behandling om ugen,

En behandling var$ ca. 45 minutter.

Forebyggelse - eller blot for velværet ca. 1 gang om måneden.

Mona har haft gode resultater med sine behandlinger.

Åbningstider dag og aften

Mona Tranbjerg Henningsen

Agertoften 9, Tinghøj

ilf,7526-1414

Red.
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

I skrivende stund står et møde med kulturudvalget for døren. Alle skolebestyrelser i Var-
de kommune bliver ca, 2 gange årligt inviteret til møde med kulturudvalget, Denne gang

skal en drøftelse af skolernes bygninger og bygningsvedligeholdelse finde sted, Vi får
forhåbentlig også en orientering om den nye arbejdstidsaftale, noget om vikarpuljen samt
timefordelingsmodellen.

Årsberetningen fra skolebestyrelsen skulle være sendt med børnene til hjemmene, og
når dette læses afrroldes fællesmøde, hvor vi foruden aflægning af årsberetningen, også

skal i grupper og drøfte'skolestart og helhedsskole',
I løbet af dette skoleår er der kommet hele seks hollandske elever til Horne skole, og

endnu to begynder efter sommerferien i den kommende børnehaveklasse. De taler na-

turligvis ikke dansk, og engelsk forstår de mindste elever heller ikke. Det er en større

opgave for lærerne at få disse elever med i undervisningen samtidig med at de holland-

ske elever er kommet ind i de i forvejen største klasser (26 og 27 elever), Vi har søgt
Varde kommune om ressourcer til disse elever (intensiv danskundervisning) og har

foreløbig til næste skoleår fået 60 timer bevilget,

Som tidligere nævnt var der tale om, at de kommende børnehaveklassebørn skulle flyt-

tes fra børnehaven til SFO før skolestarten. Det var tænkt for at holde institutionerne

oppe på fuld antal, og for at de nye skolebørn ikke skulle starte to nye steder samtidig,

Det er nu besluttet og de starter den 16. juni 2000.

Vi er fra kulturudvalget blevet gjort opmærksom på at den nuværende mobile tandklinik

måske skal oplægges indenfor nogle få år på grund af slidtage og ælde, De har derfor
drøftet fremtidige løsningsmuligheder og ville gerne høre vores mening om dette. Det vil

betyde at børnene skal køres til behandling på de centrale tandklinikker (dvs. Bror-

sonskolen, Sct. Jacobi skole og Lykkegårdsskolen). Skolebestyrelsen foreslår at selve

undersøgelsen af eleverne kunne foregå på de små skoler i lokaler, som også bliver

brugt til skolelæge og sundhedsplejerske. Da det for nogen kan være vanskeligt at få
børnene kørt til behandling i tandklinikkernes åbningstid ønsker vi længere åbningstid

samt en større fleksibilitet i planlægningen, så man evt. kunne samle søskende på en
gang.

Timefordelingsplanen og arbejdstidsbudget for skoleåret 2000/2001 er ved at være på

plads. Der mangles endnu nogle timer i at regnestykket går op, forhåbentlig løses det
inden ferien, vi vil nødig til at skære i timer til skolefest, lejrskole, forældresamarbejde,

elevsamtaler m,m,
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Kjeld Søndergård og Marie Nielsen har været med 3. klasse på hyttetur til Rolandshytten

ved Karlsgårde sø, Fra den22. majtilden 27.maier6. klasse med Anette Nielsen og

Knud Bennetsen på lejrskole på Bornholm. Turen blev fiyttet fra efteråret til foråret på

grund af Anettes barselsorlov.

Sommerferien nærmer sig. 163 elever forlader skolen den 16. juni og 161 starter igen

onsdag den 2. august.

RIGTIG GOD SOMMER
På skolebestyrelsens vegne / Linda Møller

OLIVER OG LURENDREJEREN BOR I BJERREMOSE

Når 7-kantens sommerspil "OLIVER' løber al stabelen på friluftsscenen iArnbjerg i tiden

2. - 15. juli, er det med lokalt islæt, idet to af hovedrollerne er besat af brødrene Ole og

Jacob Pontoppidan fra Bjerremose, som skal spille henholdwis Oliver og Lurendrejer,

Belært af erfaringen fta sidste år, hvor en forestilling måtte aflyses, fordi hovedrolleinde-

haveren overbelastede stemmen, har 7-kanten i år valgt at dublere rollerne. Ole og Ja-

kob skal spille sammen, og det forventes, at de skal spille hovedrollerne i hver anden

forestilling.

Udover Ole og Jakob er også deres storebror Søren med i stykke som kor og danser,

ligesom forældrene Mamse og Henning skal hjælpe henholdwis med at passe børnene

bag scenen, samt med at sælge is.

Allerede nu øver børnene 5 gange om ugen med kor, dans og solosang. Hver 14, dag

øves med Svendlund fredag, lørdag og søndag. Den sidste 1%uge skal der øves hver

dag.

Mamse fortæller, at børnene altid har været vilde med at spille med i idrætsforeningens

Børnegøglervogn, og at de tilmeldte sig optagelsesprøverne for at komme med i koret,

At de så fik hovedrollerne er bare helt fantastisk. Hele familien føler sig meget velkomne i

7-kanten.

For familien Pontoppidan bliver det helt sikkert en sommer, som de aldrig vil glemme,

Vi glæder os til at se stykket.

Red,/Kurt
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INDVIELSE AF OK.AN I.IEG
VED DAGLI' BRUGSEN

Så blev anlægget færdig og er med succes taget i brug og
kationer og indvies

indtil nu uden større kompli-

fredag den 2. juni og lørdag den 3. juni 2000

Bestyrelsen for Dagli' Brugsen står i pølsevognen og vil i nedennævnte tidsrum servere
pølser og brød samt lidt læskende til ganen.

Tank ekstra billig benzin og diesel fredag og lørdag på det nye OK-anlæg - og få et gra-
tis OK Benzinkort

Gratis OK Benzinkort udstedes
fredag den 2/6 kl. 14-18 og
lørdag den 3/6 kl. 10-12

Med et OK Benzinkort får du:

- rentefrikredit
- gebyrfri oprettelse og brug
- kort til mere end 460 benzinanlæg i Danmark
Medbring f.eks, Dankort, lD-kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse,

Bestyrelsen
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Lørdag den 3. juni 2fiX)

Kl. 09.30 Lilleput 3A fodbold: HorneÆistrup-Tjæreborg

Kl. 19.00 Børnegøglevogn (se omtale). Entre 20 kr.
Kl. 21.00-23.00 Bømediskotek Fri entre.

SOMMERENS STORE SHOW

u,rdag den 3. iuni Kl. l9.oo lyder startsKuddet til sommerens

BøRNEGøGLERVOGN

16 bØrn i alderen 6 - 1s år er Klar til at vise et stort shou fyldt
med songe, sKetchs, dans og musiK.

så eiv dig seN den FornØjelse at oppve disse fantastisr dygtige
børn på de srrå brædder.

På gensyn

+6børn somtLisbeth, Ulla ogAnefte

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

Bankoklubben

Støt SPORTEN i Horne



Søndag den 4. juni 20fi)

09.30 Morgenkaffe med rundstykker m.m.
10.00 Boderne åbner
10.30 Gadefodbold - startgebyr/entre l0 kr. (se omtale)
12.00 Skattejagten begynder (se omtale)

18.00 Boderne lukker

13.30 Skattejagten afsluttes og præmier uddeles (ca. klokkeslæt) ,.t ,
14.00 Rafleturnering (se omtale) lll ll

Gadefodbolden er i år sponsoreret af VestjyskAndel V
MAEhGVL-JLNT-/5ru

Der vil være opstillet hoppeborg, som er udlånt af Varde Sommerland.

Grillen er tændt

VestjyskAnclel
dd ldlrtcrrdd

Skattejagt den 4. juni kl. 12.00

Her kan der vindes store præmier.

5 skatte er blevet indtegnet på et hemmeligt kort. Vedkommende som har indtegnet
skattene, kan ikke selv deltage i skattejagten.
Der kan købes flag i ølteltet søndag den 4. juni fra kl. 12 - 13.30.
Pris pr. flag: 10 kr.
Navn og adresse skrives på flagene, hvorefter de stikkes ijorden på et afgrænset om-
råde.

Det flag som er placeret nærmest skatten har vundet. Hvis flere flag er lige tæt på de-
les præmien.

1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie
5. præmire

500I<r.
200I<r.
l00l<r.
100lff.
l00l<r.
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Rafleturnering den 4. juni kl. 14.00

Kåringen af årets raflekonge / dronning i Horne er en tilbagevendende begivenhed.

Sidste år løb Egon Hansen med titlen.
Hvis titlen i år skal være din, så mød op denne eftermiddag, hvis du vil forsøge at fra-

vriste Egon titlen.

1. præmie

2. præmie

3. præmie

4. præmie

Startgebyr 30 kr.

l/l whisky + pokal
3 fl. vin
2 fl. vin
I fl. vin

Mandag den 5. juni 2fi)0

13.00 "Pigefrokost" i teltet (se omtale)

"Pigefrokost" den 5. juni kl. 13.00

Som noget nyt har vi pigefrokost på programmet. Vi begl.nder tidligt, da det er hver-
dag dagen derpå. Mød op med det gode humør og en hat på hovedet, som er adgangs-

kort sammen med billetten til en sjov eftermiddag.
I løbet af eftermiddagen vil der være forskellig underholdning.
Billetten, som indkluderer entre * menu købes i Horne Hallens Cafeteria senest tors-
dag den l.juni 2000.

Billetpris: 90Ia.
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Tirsdag den 6. juni 20fl)

Fodbold
18.00 7-mands: Micro 93 HorneÆistrup - Fljerting IF 3
18.25 7-mands: Micro 93 Hjerting IF 3 - Varde IF 3
18.50 7-mands: Micro 93 Varde IF 3 - HorneÆistrup

18.30 Boderne åbner

19.00 Børnedyrskue (se omtale)

19.00 Billard: Skomagerturnering (se omtale)

22.30 Boderne lukker

Børnedyreskue den 6.juni kI. 19.00

Tirsdag står udelukkende i børnenes tegn. Har I et dyr I vil vise frem, så meld jer til
børnedyrskuet. Se opslaget i skolen og i børnehaven.
Ved præsentation af dyrene vil Horne/Tistrup dyrlægerne samt Jette og Marinus Poul-
sen kendt fra 4H, være til stede.

Der er diplom samt en sodavand og pølser til alle de deltagende.

Fri enfre.

Skomagerturnering den 6. juni kI. 19.00

I forbindelse med sportsugen aftroldes traditionen ffo skomagerturnering.
Alle kan deltage, da det ikke er en selvfølge, at den bedste vinder.
Der er præmier til de 4 første, og til vinderen desuden en vandrepokal skænket af
Horne - Vittarp Maskinfonetning.
Mød op og se om du kan slå sidste års vinder Per Kristensen.

Startgebyr: 20 k.

&T
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Onsdag den 7. juni 2000

18.30 Boderne åbner
19.15 Opvisning med politihunde (se omtale)
20.00 H.C. Vartenberg underholder i teltet (se omtale)

Fodbold
19.00 7-mands: Horne - Agerbæk
19.30 Oldboys: Horne - SigÆhorstrup
22.30 Boderne lukker

Grillen er tændt

Politihundeopvisning den 7. juni kl. 19.15

Denne aften kommer Ribe Amts Politihundeforening på besøg.

5-6 hunde med førere viser, hvordan de klarer forskellige forhindringer og andre situa-

tioner, de kan komme ud for i deres daglige arbejde.

Efter opvisningen vil der være mulighed for at snakke med hundene.

Efter hundeopvisningen optræder H.C. Vartenberg på slap line i teltet.

H.C. Vartenberg den 7. juni kI. 20.00

Vartenberg laver opretstående humor, med

forkærlighed for aktuel satire, jokes og re-

spektløse forvanskninger af tidens musikal-
ske hits. Han medbringer også sin saxofon,
og det udvikler sig ofte til et samspil med

publikum.

Vartenberg er kendt for sine mange år i
Østjydsk Musikforsyning, og han giver sta-

dig nogle af de populære nrunre fra den tid.

Enffe hele aftenen: Voksne 40 kr.
Børn 101<r.
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Torsdag den 8. juni 20fi)

18.30 Bodeme åbner

Fodbold
18.00 7-mands: Drenge C HorneÆistrup - SigÆhorstrup
19.00 Pokalkamp: Horne serie 4 - Tistrup serie 3 Entre: 10 kr.

Handbold
18.30 Piger B HTH - Vesterhede
19.05 Piger B Filskov - Gårde/Ølgd
19.40 Piger B Vesterhede - Filskov
20.15 Piger B Gårde/Ølgod - HTH

18.30 Teenage damer HTH - Varde HK
19.05 Teenage damer Askov/I\4alt - EHK/KVIK Esbjerg
19.40 Teenage damer EHK/I(VIK Esbjerg - HTH
20.15 Teenage damer Varde HK - Askov/I\dalt

18.30 Mix GHRI-ÆslevGU
19.05 Mix Bramming IF - HTH
19.40 Mix HTH - Alslev GU
20.15 Mix Bramming IF - GHRI

18.30 Mix IF Centrum - Forum beboerf.
19.05 Mix Agerbæk SF - Årre BK
19.40 Mix Agerbæk SF - Forum beboerf.
20.15 Mix Årre BK - IF Centrum

22.00 Boderne lukker

KRÆMMXRGADE 9 . VARDE . TrX. 75 22 14 14
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Fredag den 9. juni 20fi)

18.30 Boderne åbner
19.00 Tour de Horne (se omtale)
21.00 Præmier i f.m. Tour de Horne bliver udtrukket og overrakt i
22.30 Boderne lukker

Grillen er tændt

teltet

ffi
Tour de Horne den 9. juni kl. 19.00

I år udfordres den krævende rute udelukkende af cykelryttere.
Ruten er som følger:
Stadionvej, Kirkebakken, Engkanten, Krosvinget, Hornelund og Stadionvej.
Der vil blive cyklet præcis I time.
Trafikken på ruten vil blive dirigeret af Politihjemmeværnet, men færdselsreglerne
skal stadig overholdes.
Er målstregen passeret inden løbet er skudt af, gøres omgangen færdig.

I

Der vil blive trukket lod om 5 præmier mellem alle, som har sponsoreret 100 kr. eller
derover pr. kontrakt.

Præmieme er:

l. præmie

2.præmie
3. præmie

4. præmie

5. præmie

Cykelrytterne er:
Inger Hansen
Henning Haaning
Flemming Knudsen
Thorkil Lindvig

22

Weekendophold for 2 på Hotel Ebeltoft Strand
I gavekort 1000 kr. fra Tonnesen (Elgården)
I træningsdragt
1købmandskurv
2 billetter til Varde Sommerspil

Bruno Korsgaard
Niels Jepsen
Lotte Andersen
Thomas Hansen
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Lørdag den 10. juni 2000

19.00 Sommerfest i teltet. Musik: Daddys (se omtale)
02.00 Aftenen slutter

Sommerfest den 10. juni kl. f 9.00
Musik: Daddys

Daddys er et forholdsvis nyt navn med udgangspunkt i det nordjyske, men ikke desto
mindre et orkester, som vil gøre alt for at publikum vil nyde et arrangement med god
musik og sang.

Orkesteret har et bredt danse- og diner repertoire fra ind- og udland.
Daddys udgav i 1998 deres første cd.

Billetter til festen købes i Hallens Cafeteria, hvor det også er muligt at reservere bord.
Billetterne kan også købes ved indgangen.
Billetpris: 80 kr.

Drikkevarer må ikke medbringes, men kan købes i teltet.
Maden kan man selv medbringe eller få leveret fra Horne Kro eller Sækbæk Kro.
Se menu.
Man opfordres til at madbestilling og reservation af bord sker i samme navn, idet
arbejdet med udbringning af maden dermed lettes.

Engangsservice kan købes i teltet.

Obs: Der kan ikke bemttes dankort i teltet.
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MENU.TILBUD
tit

Sportsfesten iHorne
Lørdag den 10.juni 2000

Avocado-ris
Tzavocado med ffld af rejer, skinke, champignon og ris.

Serveres med flutes.

Helstegt oksehøjreb
Serveres med bagekartoffel, salat og bearnaise sauce.

Pris pr. kuvert 90,- kr.

Tilmelding på tetefon 7526-0430

Med venlig hilsen

Steffen

Sækbæk Kro

Mfu&ffi'@

V
d.rbf&.!dd

Homelund:
Fabrlksvei 25. Horne
66fi) Varde
Trf. (0s) 26 0011

Horne Cykelfonetning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-
klippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kædcr samt nye plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østcrterg
Kirkebakken 5, Home

T$.75260't 02
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MENU.TILBUD
tit

Sportsfesten iHorne
Lørdag den 10.juni 2000

Menu 1

Stjerneskud med flutes

Kyllingebryst m / bacon,

krydrede kartoffelbåde, majs og ærter og provencale sauce,

90 kr,

Menu 2

Landskinke m / melon på salatbund

Dansk bøf m / bagt kartoffel,

salat, middelhavs grønsager og bearnaise sauce,

90 kr.

Med venlig hilsen

Kirsten

Horne Kro

SngAI,[K
Huad kan ui gøre for dig!
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Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00

Dqslt
Frisk, billig

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre. 8.0G18.00
tirs. og ons. t.(417.30
lørdag E.00-f 2.00

RNE. 6800 VARDE TLF. 7526OL44

o
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SAMMENI{ÆNG ELLER KLAWÆRK OG STøJ?

Ved markskellet til "Den gamle gård' står de sortbro-
gede køer og glor på mig med store vandede øjne,
mens de fordøjer med tunge, sindige bevægelser og

holder gang i det indre mejeri. Det er godt at se på,

Det er godt at se landmanden arbejde med jorden, at

se naturens ftodighed og at høre fuglesangen, fordi
jeg føler, at det hele er på plads i en sammenhæng,
Jeg tænker på skolelæreren, der sagde: 'Om hund-
red år er alting glemt, hvis vi ikke hører historier om
det, der var før os, for så ser vi ikke den sammen-
hæng, som vi nu hører hjemme i. En tilværelse uden

sammenhæng har ikke rigtig nogen mening. Det er
klatværk".

Fra sit hus kunne forfatteren Martin A. Hansen se over vejen til en bondegård, Der har
bønder levet slægt efter slægt, Han forestiller sig, at de stod op af gravene og besøgte
dem, der er der nu. Der ville blive trængsel istuerne, Alle ville gå rundt og undre sig over
alt det nye som er sket og kommet til. De vil næsten ikke kunne tale sammen, for sproget
har forandret sig, men blev de stillet op i en lang række med ham, der er der nu, forrest,
og til ham, der først pløjede og arbejdede med jorden, ville de kunne tale sammen, for de
vil altid kunne forstå den, der er ved siden. De vil udveksle ord og meninger fra den sid-
ste til den første, De vil tale om glæder og sorger, Der vil være så meget at erindre. De
vil hente styrke i arven af dybe, stærke minder. De vil se en sammenhæng i tilværelsen.

Kan vi ikke se sammenhængen i et billede, bliver det til klatværk, Hører vi ikke'struktu-
ren' i et musikstykke, bliver det til støj. Et liv uden sammenhæng er selvcentreret klat-
værk.

'At jeg er universets midte, er ingen hasarderet dom. Jeg slutter mig rent logisk til det, thi
resten er jo udenom'(Kumbel),
Nuvel da, men livets værdi er i fællesskabet, i sammenhængen med dem udenom. Det
siger historien!

C. J. Grås, Bjerremose
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FRISKE PIGER SPILLER FODBOLD!

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

- komme på rumrejse i pigeraketten

- spille fodboldkamp på Apollo-arena
- præcisionsspark på en rumpige, der

kaster fl ødeboller tilbage
- få en køretur ien rigtig månebil

- drible ned af mælkevejen
- og meget mere....

Så mød op på Tistrup Stadion torsdag den 24. august 2000 kl. 17.00 og få en sjov

fodboldoplevelse i DBU's'Pigerakef (helt gratis)

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

vst det.

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

Med venlig hilsen Ungdomsudvalget / Anne Brynningsen

HORNETTISTRUP LILLEPUTDRENGE TIL FODBOLD I ESB.'ERG

Søndag den 14. maj strålede solen fra en skyfi himmel og det var perfekt vejr til at se

fodbold i. SYDBANK havde sponsoreret 40 billefter til superligakampen EFB - Herfølge.

Vi håbede at EFB kunne gentage den oplevelse vi havde i efteråret, da vi så dem vinde

2-0 over FCK.

Vi gjorde en stor indsats for at heppe på EFB både med råb, klap og horn, men desvær-
re var publikum alt for sløve at trække op i sommervarmen. Allerede 20 minutter inde i

første halvleg førte Herfølge med 2-0, EFB fik dog reduceret lt 1 - 2 i anden halvleg

(selvmål af Herfølge) og lige til det sidste pressede EFB for at få udlignet.

Desværre var det slutresultatet, men vi drenge og vore forældre havde en dejlig efter-

middag i Esbjerg ldrætspark og siger hermed tak til SYDBANK for billetterne,

EItrEIEIEIGIISEI
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 1 6, Horne, 6800 Varde, tlr. 75 26 02 11 ,lax. 75 26 03 96
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DAMEFODBOLD I HORNE

Her ses nogle af os sammen med Ejner Strømgaard, som har sponsoreret os med nye

trøjer og bukser, samt givet støtte til træningsdragter.

Det siger vi mange tak for.

På billedet ses øverst fra venstre:
Ejner Strømgaard, Vibeke Jensen, Anita Garner, Anne Grethe Forsum, Lisbeth
Pedersen, Eva Vig Jensen, træner Ole Madsen og Steen Juul Nielsen.
Nederst fra venstre: Ulla Hansen, Anita Hansen, Lone Hviid, Birgit Brøste, Vivi
Strømgaard, Lotte Andersen.
Holdet består også af: Mette Ricardy, Lise Jeppesen, Anne Pia Andersen, Hilda
Funch, Diana Garner, holdleder Pia Jepsen.

HIF / Dame senior

Tistrup OPfm
G. B. Lange

Opti ker & konta ktlinseopti ker
Storeg ade 23, 6æ2 Tistrup

Tfi.75291287

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

Tlf. 752990%n5299098
Bitttf . 202249 40 I 206.2 49 40

- indhent uforbindende tilbud

' Naturgæ
. Solvarme
. Ventllation
. Kloak

. Bliklrerslagerarbejde

. Vand

. Varme
' Sanitct
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HIF,s NYE KLUBKASSE

Horne ldrætsforenings nye klubkasse hænger

midt på torvet ved siden af postkassen ved

Dagli'Brugsen.

Vi vil herigennem gerne sig tusind tak til
Dagli'Brugsen for denne seer-venlige / gode

plads vi har fået til kassen.

Formålet med klubkassen er at skabe nogle

bedre rammer inden for HIF's udvalg, ved at

vise dig og andre, hvornår kampene spilles og

hvornår der er stævner m.m,

Vi synes selv klubkassen er velplaceret og let

tilgængelig for alle, så vi vil opfordre alle til at

kigge i den, for at blive informeret om, hvad

der sker i HlF.

Endnu engang tak til Dagli'Brugsen for den plads vi har fået.

HIF

På billedet ses Brugsuddeleren, samt holdlederen for herrer serie 4 i færd med at
sætte et holdkort op.

Tagrenoverlng,tloerts
,r€?o

Et.ødt s€ed at øtaes

,legr grlæder nlbr AZ a( ,ce ,/er

tGa6g Åilsen

Ebcten f{aasen

tlf 
"526-00/9

Tømrcr - snedker .a.
Altlreparation ,,/\

Nybygnlnger ,/ \.uroo.riuui I \

TS Tømrer &

Æw.7
Byggemontage
V/ TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF.75 26 06 19
BrL 40 17 428A
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K.{iir" "'

KASSERET SOM SPONSOR FOR
MED BENZINPENGE EFTER 1O AR.

IDRÆTSFORENING

Da tiden var inde til at HIF skulle have Deres sponsorat af benzinpenge,erfarede jeg,at

man havde bestemt sig for at kassere os og flytte om til OK-benzin, da man var blevet
tilbudt et større sponsorat pr. solgt liter benzin.

Det havde man bestemt sig for, dog uden at man gad forhandle med mig. Det finder jeg

meget usmageligt af bestyrelsen og sponsorudvalget i HlF, Samtidig kan vi konstatere, at

det ikke er bestyrelsen eller sponsorudvalget der har købt benzin her for at støtte HlF, så
jeg sætter spørgsmålstegn ved, om de vil yde noget for at få flere penge.

Det er nok som en anden sponsor sagde:, V ser dem jo kun, når de skal have penge',

HORNE

Hilsen

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALEAUTO PARTNER
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KANON SÆSON AF PIGERNE

Alt startede i august 1999, jeg skulle være ny træner for pigerne, og havde hørt af omve-
je, at de skule være nogle dygtige håndboldspillere. Træningen startede og 13 mødte

frem for at spille håndbold, et flot antal, men desværre faldt 2 fra igen,

Pigerne blev meldt til i JHF, DGI og Jysk Cup som er en turnering for alle hold i Jylland
(piger), I Jyske cup endte pigerne mellem de 16 bedste, hvor de blev slået ud af Tarm
som senere blev Jysk mester.

I JHF turneringen blev det til en 3, plads, hvor vi ellers håbende helt til det sidste, nr, 1 og

2 ville gå videre til kredsmesterskabet, men her spændte Team Vest ben for os, som
også senere blev Jysk mester,

'Deter ikke nemtatvære lille Horne-Tistup'

I DGI turneringen stod pigerne øverst på sejrsskamlen, senere blev de amtsmestre, og
skulle så til landsmesterskab i Viby (Sjælland), hvor det blev til en flot 7. plads mellem

landets 16 amter. Detvar pigernes bedste placering tildato, idetdetvar 5. gang de op-

trådte til landsmesterskaber,

ljuledagene arrangeres på skift mellem klubberne'kommunemesterskab" i Ølgod kom-

mune. Efter nogle spændende og tætte kampe stillede pigerne sig øverst på sejrsskam-

len.

Hele påsken var de af sted til stævne i Tarm, hvor de spillede sig til a-pulje, men så kom
'de store hold' og pigerne måtte inkassere nogle knebne nederlag, men jeg tror de lærte

meget ved dette stævne.

Eftersom pigerne har udviklet sig utroligt meget i sæsonen, syntes jeg , at vi skulle prøve

om vi kunne spille os op i eliten til næste år. Det blev til mange tætte og spændende

kampe, men vi fik det vi kæmpede for, nemlig

elitehold til næste år.

Men for atkøre så lang en sæson (69 kampe) kræves der en stor opbakning fra foræl-
drene, Vi har fået stor støtte hele vejen igennem. Uden jer har alt dette ikke kunne lade

sig gøre. Til sidst viljeg gerne sige tak til spillerne for en kanon sæson, for mig har det
været alle timerne værd.

trÆw
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6. MAJ 2000....... trÆw
..,.....,.er det foreløbige historiske håndboldmæssige højdepunkt i Horne ldrætsforening

og Tistrup Boldklub (HTH) af hvad, der tog sin start for efterhånden 8-10 år siden, Da

fandt årgang 1985 pigerne i Horne ud al at de stort set alle sammen havde den samme

lyst til at lege håndbold.

Det var allerede den gang tydeligt, at pigerne fandt stor tilfredsstillelse i legen, for det var,

hvad det var. De havde endnu ikke tanke for konkunence og resultater - og godt det

samme, for det var her lysten til håndholdspillet blev sået og gødet,

Efterhånden er der sket en lille smule udskiftning. Nogle af pigerne fra dengang fik må-

ske lyst til andre ting, og samarbejdet med Tistrup viste sig at komme på det rette tids-

punkt og at være genialt,

Truppen består af Anna Hansen og Louise Lund fra Tistrup, Line Madsen, lda Larsen,

Susanne Ditlevsen, Anne Katrine Nielsen, Gitte Brynningsen, Elin Kristensen og Addie S.

Brøste fra Horne og Lykke Lauridsen fra Ølgod, En sammentømret ffok piger, der ikke

alene på banen, men også udenfor socialt svinger i samme takt, På banen har de den

ene gang efter den anden overrasket med at opnå en masse gode resultater takket være

deres indstilling til sporten og takket være træner og holdleder. Hvor mange gange har vi

ikke hørt dem efterlyse mere træningstid? Eller som forleden efter en weekend uden

idrætsaktiviteter overhovedet, hvor jeg tillod mig at konstatere på min datters vegne: "om

det nu alligevel ikke var rart at kunne slappe af en hel weekend'. 'Johhh', svarede hun

tøvende, 'men jeg synes nu ikke, jeg har været rigtig vågen'.

Og hvad er det så, der gør lige nøjagtig den 6. maj 2000 til en mærkedag?

Med bl,a, en fornem placering som nr. 3 i pige A+ækken i den netop afsluttede JHF-

turnering, en kvartfinaleplads i Jyske Cup og med flere sejre over elitehold, var der hos

piger og træner ingen tvivl - selvfølgelig skulle de da forsøge at kvalificere sig til elite-

rækken til næste sæson, hvor de aldersmæssigt også rykker op som juniorer. Og efter 2

kvartfinalerunder og en finalerunde lykkedes det så for vore piger lørdag den 6. maj i

Taulov at nå eliterækken som de første pige/juniorhold i Horne-Tistrups håndboldhisto-

rie.

Et resultat, som de absolut har fortjent, og en indsats som fortjener ros og anerkendelse,

hvilket hermed er givet fra en far,

Jeg / vi glæder os til at se massevis af godt håndhold i næste sæson.

En far
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HANDBOLD

SLUTSTILLINGER:
DGI:

Miniminil
Piger 3.-4. klasse

Piger 5,-6, kl,

Piger 7.-8. klasse

Grand Old Gids

JHF:

Hene serie 2

Herre serie 3, 2

Drenge Puslinge A
Dame serie 2, 1

Piger A

nr, 5 4 point

nr. 6 10 point

nr,4 21 point

nr. 1 16 point

nr, 5 6 point

nr. 5 23 point

nr, 9 9 point

nr. 5 25 point

nr, 3 23 point

nr. 3 29 point

Minimini2

Drenge 3.-4. klasse

Drenge 5.-6, klasse

Dame A

Herre serie 3, 1

Drenge B

Dame serie 1

Dame serie 2, 2

Pige Puslinge B

nr, 3 26 point

nr, 5 20 point

nr,2 23 point

nr.7 10 point

nr,3 22point

Piger A rykker næste vinter op som juniorer, og de har spillet om at spille i Eliterækken

og kvalificerede sig. Så næste vinter har vi et junior elitehold. Flot, flot.

Håndholdudvalget

Drengeholdet har fået nye spilledragter sponsoreret af Dagli'Brugsen, Tistrup.
Holdet trænes af Jan Hansen og Bjarne Baun.
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HORNE KIRKE

Fra den 1. maj er Kristen Krog blevet ansat som graver / kirketjener ved
tidligere graver Herman Kristiansen søgte andre udfordringer,

Menighedsrådet vil hermed gerne byde Kristen Krog velkommen til arbejdet ved Horne
Kirke, Mange kender Kristen iforvejen fra hans arbejde med spejderne, i skolebestyrel-

sen og som landmand.

Graveren kan træffes på kirkens tlf. 7526-0085 i arbejdstiden eller på privat adressen

Thorstrupvej 154, Varde, flf. 7526-0042.

Der vil blive afholdt orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg
tirsdag den 5. september kl. 19.30 på Horne Kro.

Her bringes regnskabstal for 1999 og budgettalfor kirken. Evt. spørgsmåltil tallene kan
rettes til menighedsrådet.

Ånsauoeer 2ool

Udbetalinger: Budget 2001 Budget 2000 Regnskab 1999

Løn 620.860 606.900 567.300
Renteudgifter 22.698 16.890 25.693
Afdrag 179J14 193.850 220.333
Menighedsrådsvalg 6.000
Kirke, menighedslokaler 174.600 183.000 152.990
Kirkegård 128.500 108.000 175.717
Administration 43.800 40.300 32.743
Menighedsrådets rådighedsbeløb 27.000 27.000 15.393
Udbetalinger i alt 1.196.572 1.181.940 1.190.2æ

Å
IKW
kirken, idet

lndbetalinger:
lndbetalinger

Kirkelig ligning

lndbetalinger i alt

lndetalinger - udetalinger
Kassebeholdning den 1.1.

Kassebeholdning den 31. 12.

180.798 172.267

1.015.774 1.009.673
1.196.572 1.181.940

135.718 116.000

135.718 116.000

184.593

1.068.264

1.252.857

62.628

133.092

195.720

Menighedsrådet / Svend Bruun
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SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed, Bådefør, under og efter sporten er detvigtigt, atdu
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 sportn
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Skansen 2 . 6800 Varde .'t1f.75220D25

AFUTSGAåRD . TORVEGAOE I 3
6870 øLGOD.lLFr 75 24.$ æ BRUUN

Skattemæssig 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 02 47
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KIRKETIDER

Søndag 28.05.2000 kl,09.00
Torsdag 01.06,2000 kl. 10.30 Kr, Himmelfartsdag

Søndag 04,06,2000 kl,09.00
Søndag 11.06,2000 kl. 10.30 Pinsedag

Mandag 12.06.2000 k|.09,00 2. Pinsedag

Søndag 18.06.2000 kl, 10,æ
Søndag 25,06.2000 ingen

Søndag 02.07.2000 kl. 10.30 Lars Bom Nielsen

Søndag 09,07.2000 ingen

Søndag 16,07.2000 k|.09,00 Lars Bom Nielsen

Søndag 23.07.2000 ingen

Søndag 30.07.2000 kl.09.00
Søndag 06.08,2000 ingen

Sognepræst FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig tlf,7526-4055
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne

Horne Kirke
[t.7526-0042
flf,7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf. 7520-0031

GODDAG OG FARVEL

Vi synes ikke det er lang tid siden vi kunne byde lnga velkommen i Horne-
postens redaktion, men tiden løber, og vi kunde konstaterer at du kom med
i efteråret 1992. Altså næsten 8 år. Nu har du valgt at stoppe dit virke i Hor-
neposten med dette nr.
Vi vil komme til at mangle dig, da du i hele perioden har været en positiv og
seriøs redaktionsmedlem, og hafi en fornuftig kritisk holdning til bladet. Det
har givet bladets indhold et godt udseende. Det skal forståes på den måde,
at fra de mange gode, sjove og behagelige redaktionsmøder, og til bladet lå
færdig til brug, havde du sat et stort og betydningsfuld fingeraftryk på Horne-
posten.
Vivil her benytte lejligheden til at sige dig en stor TAK.

Redaktionen
HORNEPOSTEN

Og hvem skal så afløse lnga på PC eren. Det bliver fremover Birtha som får
ansvaret for den' 

Redaktionen
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AKTIVITETSKALENDER

maj 29.05.2000 Heldagstur med Familie og Fritid
juni uge 23 Sportsuge

03.06.2000 Børnegøglervogn
04.06.2000 Gadefodbold, HIF

10.06,2000 Sommerfest i HIF

06.06,2000 Ældreudflugt, Menighedsrådet

17.06.2000 Gymnastikopvisning - Elitehold og Bissehold fra Ollerup
20,06,2000 Horne Havekreds, aftenudflugt til Malun ved Klovborg
21,06.2000 Udflugt til Fyn, Horne Pensionistforening

juli 01.07.2000 Udflugt i Horne 4H

aug. 02.08.2000 Halvdagsudflugt,HornePensionistforening
02.08.2000 Horne Havekreds, aftenudflugt til Østparken i Oksbøl
09.08.2000 4HBørnedyreskuetm/overnatning
19,08,2000 Torvedag
24.08.2000'Pige-raketten',fodbold

sept. 14.09.2000 GeneralforsamlingiRegnbuen

23,09.2000 Høstfest,Sogneforeningen
okt. 06.10,2000 4H Årsmøde i Horne-hallen

nov, 04.1 1.2000 Revy i Horne-hallen, HIF

dec, 02.12.2000 Horne Havekreds, Julearrangement på Horne skole
15j2.200A Juletræsfest
17122000 Juleoptog

marts 27.03,2001 Horne Aftenskole, afslutning og udstilling

Nr.237

Nr.238

!rli {str{i
AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave Stofsenest

lørdag den 29. juli

Lørdag den 2. september

HORNEPOSTENS REDAKTPN
Birtha Uhre Schmidt, Stauwej7,6800 Varde, X'f.75n4%7
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Vard€,X1.7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevei 11, Horne, 6800 VAde-Ut,l52ø4521
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6æ0 Varde, flf. 7522-3838

Bladet udkommer

10.-11. august

14.-15. september
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAIJLT
Ølgodvq 148
Bounum
6870 Øtgod

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

KLOAK-

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 75260163 - bitflf. 21226801/20330163 tl

IIORIYE
ew KO8

_oG
SALG
AF Billl'

JOHN EORG HANSEITI
llORt{E - 68{,0 VAROE . TLF:75 26 fi) 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Bilflf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

Tømrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 ZG 0Z 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

Ttt.7526-0352

Mødelokaler op til ca. L00 pers. v/tisbeth Stig. Øgodvei 33. Home. 6800 Vorde

Mekaniker

Anders KJensen
Køb
Auto

&
&

salg af biler
traktor rep. udføres
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God ferie

Plonlægger du ferie i udlondet er vi klor med
både voluto og internotionole betolingskort.

Kom ind i god tid, så klorer vi resten.

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00 10

rnrrnruu.sda.dVhorne


