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GYMNASTIKFORENINGENS

JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer med hastige skridt og vi glæder

os meget til at fejre det sammen med jer alle.

Når I læser dette er det fine Jubilæumsskrift sendt ud til alle modtagere af Horne Po-

sten, Vi har ekstra eksemplarer, som kan rekvireres hos undertegnede eller fås i hallen

den 24. og 25. marts. Vi vil gerne her bringe en stor TAK til Horne Støtteforening, som

har ydet os den økonomiske stØtte, så det har været muligt at udgive jubilæumsskriftet.

Program for opvisningen fredag den 24. marts kan ses andet steds i bladet,

Borgmester Kaj Nielsen kommer og siger et par ord i anledning af jubilæet.

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

kl. 10-12, hvor vi byder på kaffe, saftevand og brød til alle, der har tid og lyst.

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

og gymnastikdragter.

Lørdag aften den 25. marts skal vi så feste, Se annonce,

Absolut sidste frist for køb af billetter er fredao den 17, marts i hallens cafeteria.

VEL MØDT

Horne Gymnastikforening/Lene Jensen
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Autoriserei El-instolloiør, Horne. Tlf. 7526'0166

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

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

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

Råt;f;#å

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttt.7526-0430

Pedersen - Nielsen
Habrehø1vej '14, Horne
6800 Varde - Tlf . 05 260467

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbyder all lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på tlf. 7526-N70
Mobiltlf. 2016 6670

$ner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27' Horne

Horrre
Tørrrrerfottetning
@"e

Ttf.75260214

. AOLIQBYqqEBI rrLsLUTrEr
r rNDUSTErByQtQtEAr ///// ( c, /////c LANDBBUesByqqEar ///Ft#fiWW. EBI'rIDSHVSE
. EEPABABTIoNSABBEJDE
t PSøJEKTEBrNQ AF BYqQEBI

Tømrernt: KnudLunclHansen, 75260214

Ing.: Morten Henneberg,75260316

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel SØrensen - T7f. 75 24 72 33
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Hvad sker der i Brugsen?
Kan Brugsen overleve i de små bysamfund?
Hvorfor bruger vi medlemskortet eller hvorfor ikke?

Hermed vil vi gerne invitere medlemmer i Horne Brugsforening til generalforsamling

på Horne kro

onsdag den22. marts 2000 kl. 19.30.

På generalforsamlingen kan du få informationer om Dagli' Brugsen, Her får du et referat

af butikken og FDB. Du får en kort gennemgang af hvad vi går og sysler med til det næ-

ste år.

Bl.a. Hvad laver vi på p-pladsen? - Hvor stor skal den være?

Det er her, du har mulighed for at påvirke udviklingen - være med til at bestemme, hvad

der skal være fokus på ifremtiden,

Vi er stolte af FDB's egne mærker. Det handler om mærker som Danefrost, Markens,

Minirisk og Cirkel Kaffe. Du vil få svar på hvad valg af egne mærker kan betyde for dig

som forbruger,

Der er desuden valg til bestyrelsen, som er medlemmernes repræsentanter iforhold til

forenings- og forbrugerpolitiske opgaver.

Hvis du har været medlem her i Daglig' Brugsen Horne i 3 måneder, har du stemmeret

og kan evt, selv stille op tilvalget.

Vi håber dette har givet dig lyst til at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden og regnskabet kan afhentes i Brugsen.

Efter generalforsamlingen er indlagt en lille konkurrence med fine præmier, samt
en let anretning med baggrundsmusik.

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, og du kan også tage ledsager med.

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Daglig'Brugsen Horne

Anni Thomsen - Anna Marie Nielsen - Keld Brøste -
Henning Pontoppidan - Morten Henneberg
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GYMNASTIKOPVTSNTNGTHORNEHALLEN 

^GFredaq den 24. marts 2000 kl. 19.00 """'r\,h"-S

(Gymnasterne skalvære omklædte kl. 18.45)

LOPPERNE

FORÆLDREIBARN

SPRÆLSKE PIGER

Små piger

KRUDTUGLERNE

Små drenge

MOTIONSDAMER

TEAM TAMAN/
Store drenge

STORE PIGER

GYMNASTIK FRA

TIDLIGERE TIDER

TALE

KI.IÆJT OG TøSER
Teenager og spring

SPÆNDSTIGE MÆND

Henriette Nielsen, Signe Dam Sørensen,

Maria Oettinger og Julie Langvad

Anita Hansen og Dorthe Bejder

Eva Jessen, Lene Jensen,

Trine Gram og Jeanett Hansen

Henriette Nielsen, Jakob Sørensen,

Frank Larsen, Ralf Hansen og Susanne Ditlevsen

lda Møller

Søren Overgaard, Jacob Oettinger

Thue Ladefoged og Rainer Holm

Anita Aagaard og Mette Ditlevsen

- mænd - Laurids Pagaard

- damer -Anna Uhre Schmidt

Borgmester Kaj Nielsen taler

Marie Kristiansen og Lillian Ladefoged

Søren Overgaard og Jacob Oettinger

Niels Christian Nielsen

BREJNINGGÅNO TTTENSKOLES ELEVHOLD

Entre: Voksne kr.30,-

Tanja Andersen og Johannes Juelsgaard

Børn kr, 15,-

Ved indgangen kan købes billetter til kaffen, som seryeres efter opvisningen.

For børnene vil der som sædvanlig foregå noget i hallen efter opvisningen.

pÅ crrusvx
Horne Gymnastikforening
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Iu bilæumsfest

"""trt

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 Horne borgere.

Prisen er kun kr. 190,-, som dækker:

. Lækker jubilæumsmenu med kaffe hele aftenen

r Underholdning
. Dans til "Dance Band"

Kom og vær med - Unge som ældre.

Billetterne skal købes i Horne Hallens cafeteria senest den 17/3'2000.

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

billetterne kan ahentes enkeltvis,

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

ved forældrenes gadefu ej,

VEL MØDT til en

festlig, folkelig og fornøjelig aften

Horne Gymnastikforening
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HORNE HAVEKREDS

Udestuer med blomstrende planter

Langt flere af Danmarks udestuer burde se frodige ud af planter - også om vinteren. Her

tænkes på energivenlige udestuer - altså dem uden centralvarme - men tætte og veliso-

lerede.

De bliver sjældent særligt kolde, hvis de ligger op til et vindues- eller et dørparti ind til et

varmt rum. Dette giver mulighed for at dyrke en række spændende planter, som kræver

varme om sommeren, men som tåler ned til 8 - 10 graders frost om vinteren.

Torsdag den 16. marts kl. 19.30 holder konsulent Poul Hagedorn et lysbilledforedrag

om disse planter i Horne skole, og der er lagt op til en spændende aften.

Der serveres kaffe med hjemmebag, og alle er velkomne til arrangementet

Entre inkl. kaffe m,v. Medlemmer: 25kr.
lkke medlemmer: 35 kr,

Horne havekreds/Leo Aamann Jessen

ffi

DiøNNTGøGLTAVOGN

Så er det nu - drenge og piger. Børnegøglervognen ruller igen.
@w

Er du mellem 6 (børnehaveklasse) og 14 år (7. kl.), så har du mulighed for at være med

til at synge, spille sketchs, danse og andre skøre ting.

Du er velkommen i Hallens mødelokale onsdag den 5. april kl. 16.30 - 17.30.

Øvedagene bliver fremover fordelt på mandage og onsdage fra kl, 16.30 - 18.30,

Øveplan udleveres første gang.

Forestillingen løber af stablen lørdag den 3. juni (hele dagen skal sættes af til det),

Er der nogle voksne, der har lyst til at hjælpe med kostumer og rekvisitter, vil vi gerne

høre fra jer.

Mange gøglerhilsner fra

Ulla Lindvig tlf. 7526-0110

MamsePontoppidan t|f.7526-0449

Schmidt t|f.7526-0150
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SALG AF GøDNING I HORNE BY

lgen i år sælger spejderne gødning m.m, i Horne by. Vi kører rundt i byen

lørdag den 25. marts fra kl. ca. 13.30' ?

Er du interesseret i gødning, men bor udenfor Horne by, kan du kontakte Ove Bertelsen,

flf,7526-0082.
Med venlig hilsen SPejderne

v

INDSAMLERE KRÆFTENS BEI(ÆMPELSE

Tilforeninger m.fl. i Horne

lndsamling til Kræftens Bekæmpelse

Søndag den 2. april 2000 kl. 10.00.

(Vi mødes kl. 9,30 til orientering og en kop kaffe på Horne skole)'

lndsamiingen til Kræftens Bekæmpelse foregår i år søndag den 2. april, og jeg vil derfor

opfordre foreninger m.fl. til som sædvanlig at bakke op om indsamlingen.

Jeg vil bede jer om at stille med 2-3 indsamlere fra hver forening, så vi kan klare opga-

ven ifællesskab.

Jeg håber, I alle bakker op. Gerne tilmelding til mig senest fredag den 31. marts til sko-

len tlf, 7526-0183 eller privat7522-0223.

NBI Enkeltpersoner uden for foreninger er også meget velkomne.

fio flere vi er - jo hurtigere og sjovere er det)' 
Henning Dahrgaard
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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 4 uger før.

Dagsorden i øvrigt iflg, vedtægterne.

På bestyrelsens vegne/Mona Clausen

NB: Medlemskort til Familie og Fritid for sæsonen 200012001kan købes denne aften

til 100 kr.

øSTER HERREDS SENIORKLUB

Tirsdag den 28. marts 2000, kl. 13.30 i Ølgod Kulturhus.

Generalforsamling

Derefter fortæller borgmester Erik Buhl Nielsen om Ølgod kommune.

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

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

20.03.00 - I Crete Attermann viserfilm.
I

27.03.00 I Afslutnino med banko.t-

KRÆMMERGADE g . VARDE . TrL 75 22 t4 t4
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HORNE AFTENSKOLE

Aftenskolen afslutter sæsonen

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

Udstilling af elevernes arbejde i vinter samt udstilling af næste års kursustilbud,

Udstillingen er åben fra kl, 18.00.

Ting til udstillingen bedes afleveret på Horne Kro tirsdag fra kl. 10.00 - 13.00'

Underholdning ved Bjergbankens Ældrecabaret fra Middelfart kl. 19.30.

Alle er velkomne.

Entre 30 kr. * kaffe.

Horne Aftenskole / Tove Sørensen
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FAMILIE OG FRITID

IIELD*"qSTUB
mandag den 29. maj 2000

Den årlige heldagstur går til Sønderjylland.

Undervejs drikker vi formiddagskaffe.

Vi skalførst besøge Gråsten Slotspark,

I Gråsten vil der også blive mulighed for at besøge "Det lille Papirmuseum', som ligger

tæt ved parken. Foruden det lille museum, er der en butik, der fører alt i papir - så her er

der god inspiration at hente i papirklip.

Vi håber på at vejrguderne er med os, så vi kan spise vores frokost i området omkring

Dybbøl Banke.

Herefter kører vi til Skovby, hvor vi skal besøge Dansk Glaskunst,

Der er tale om et lille glaspusteri, hvor der også udføres dekoration af glasvarer. Også

her vil der være mulighed for at handle i butikken.

Herefter kører vi tilbage til Sønderborg, hvor det vil være muligt at vandre en tur på Gen-

darmstien, bese det nyanlagte torv foran slottet - anlagt i forbindelse med prinsesse

Alexandra af Berleburgs bryllup - eller evt. besøge en at slottets udstillinger.

Aftensmaden spiser vi undervejs hjem på Mikkelborg Kro,

Pris inkl, bus, formiddagskaffe, frokost og aftensmad: 275kr.
Drikkevarer kan købes i bussen,

Program:

kl, 07.45 Afgang fra Horne

kl, 08,00 Afgang fra Mejls

kl. 10,30 Forventet ankomst til Gråsten

kl, 12,30 Frokost ved Dybbøl (forventet)

kl, 14.00 Dansk Glaskunst

Sønderborg slot

kl. 17.00 Afgang fra Sønderborg slot

kl. 18,00 Mikkelborg kro

1O STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



kl. 20.00 Afgang fra Mikkelborg kro

kl, 21,00 Forventet ankomst til Mejls

kl.21.15 Forventet ankomst til Horne

Hver forening har 12 pladser.

Tilmelding til Mona Clausen, tlf, 7526-0400 senest den 1. april 2000.

Venlig hilsen Familie og Fritid i Horne og Orten-Tinghøj

HORNE ANTENNEFORENING

Nu er bestyrelsens arbejde så fremskredent, at vi indkalder til ekstraordinær generalfor-

samling, for at informere om hvad forslaget om sammenlægning med Varde Antennefor-

ening vil indebære, Jeg skriver dette allerede nu, selvom vi i bestyrelsen ikke har alle

trådene samlet, for at I kan sætte kryds i kalenderen.

Vi har planlagt ekstraordinære generalforsamlinger til

tirsdag den 4. april kl. 19.30 på Horne Kro,

samt den efterfølgende
tirsdag den 11. april kl. 19.30 på Horne Kro,

Hvert medlem i Horne Antenneforening vil modtage indkaldelse og oplysninger om for-

slaget.

Dårlige signaler.

Der er flere gange konstateret, at de dårlige signaler, der har været her i byen, skyldes

medlemmernes egne ledninger fra stikdåsen i væggen til fiernsynet. Kontroll6r derfor

først jeres eget kabel i huset. Det skal være uden fejl, stik korrekt monteret og med en

skærm som beskytter mod indtrængen af stråling, S. Aa, Tonnesen kan være behjælpe-

lig med råd og vejledning' 
på bestyrersens vegne - per Jespersgaard

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 M IO

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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SIDSTE NYT FRA SKOLEN

Siden sidst er skolefesten blevet afuiklet. Gymnastiksalen var som altid stuvende fuld af
elever og forældre, selvom festen blev holdt en torsdag. Børnehaveklassen havde flittigt
indøvet et par sangnumre, som de selv præsenterede. Dernæst var skolekoret på banen
med gode sange, som mange af os ikke tidligere havde hørt. De 3 og komstøvrister-
maskinen" blev opført af 5, klasse, Stykket handlede om tre piger, som blev spurgt om de
ville spille fodbold mod nogle drenge. En af pigerne lavede en tidsmaskine af en compu-
ter, en støvsuger og en brødrister, Ved hjælp af tidsmaskinen kom vi vidt omkring for at
finde spillere, Bl.a, mødte vi vikinger, guderne odin og Thor, en heks, Dracula og super-
heltene, Eleverne kunne rollerne til fingerspidserne, så alle var meget optaget af en flot
teaterstykke, Dernæst var der aktiviteter rundt i klasserne inden diskoteket startede i

gymnastiksalen, Forældrene fandt vej til skolekøkkenet og det nye rå kælderrum, som
har fået en ansigtsløftning i form af maling m.m,, hvor kaffen blev serveret.
Alle kunne gå hjem da festen sluttede kl.22.æ, da eleverne jo selv skulle rydde op da-
gen efter. Alt i alt en succesfuld skolefest.

Den kommende børnehaveklasse var også inviteret med til skolefesten. De var dagen i

forvejen blevet indskrevet til skolen. 12 piger og 5 drenge fik hilst på signe og kigget
klasseværelset efter.

Fra kulturudvalget i Varde er vi blevet orienteret om en evt. tidlig optagelse i SFO for
kommende børnehaveklasseelever. Hensigten er at lade børnene starte i sFo pr. 1.

april, det år de skal starte skolen. Da der i forvejen er flere af de større børn, der forlader
SFOen hen på foråret, kunne man udnytte de eksisterende pladser optimalt, og således
sikre at ventelisten minimeres mest muligt, Samtidig bliver dette, at starte i skole måske
også blidere, da de ikke skal begynde to nye steder på en gang.

I uge 14, fra mandag den 3, april til fredag den 7, april, holder skolen "Åbent hus"-uge.
Hidtil har vi holdt forældredag 1 dag om året, men i forbindelse med skole-Hjem-sam-
arbejdet blev det besluttet at prøve med et sådan arrangement. Forældrene kan komme
og gå, som det nu praktisk er muligt i denne uge. Forhåbentlig finder mange vej forbi
skolen.

BAUXSAAARD . TORVECADE I g
æ7O øLAOD . TLFI 75 24 48 æ BRUUN

sro*fcAlx 19 . 6æ2rgrnt.p ria se
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FLASKER

Spejderne har en flaskecontainer stående ved kommunens containerplads på Rolig-

hedsvej. Jeg vil gerne her opfordre sognets beboere til at benytte denne mulighed for at

skaffe sig af med tomme vinflasker, Spejderne har en nem indkomst ved at sælge fla-

skerne til en flaskecentral.

Det er vigtigt at præcisere, at det kun er flasker, der må komme i containeren, det er ikke
en glascontainer. Jeg ved godt, at mange har problemer med at skaffe sig af med glas

fra ødelagte drivhuse, men glasset herfra skal i kommunens affaldscontainer, der er på

pladsen mandag fra kl, 16-18. Hvis der er glas ivores container, bliver den afuist af fla-

skecentralen, og det var selvfølgelig ikke meningen. I den sidste tid har vi flere gange

måttet sortere i indholdet, og det er ikke det behageligste arbejde!

Jeg håber efterfølgende, at der kommer rigtig mange flasker i spejdernes container, og vi

bliver fri for sorteringsarbejdet.

Med venlig hilsen Keld Jochumsen

DRENGESTREGER

Spejderne har i uge t haft problemer med, at nogle skoleelever har smadret flasker ved

vores flaskecontainer på Rolighedsvej. Det ville være rart hvis defte wineri kunne ophø-

re,

Efterfølgende er der en del ubehageligt opsamlingsarbejde, men det værste er, at en del

dyr risikerer at komme galt af sted, idet området er et yndet hundeluftningssted, Først i

ugen var hærværket så voldsomt, at flaskeskår lå langt ud på vejen, hvor der er risiko for

punktering af såvel cykler som biler.

Fredag den 3. marts var der flaskesmadring igen, her foregik det lige efter skoletid, hvor

2 drenge kom på en blå cykel, de blev heldigvis standset, inden de kom for godt i gang,

men de blev desværre ikke genkendt. Prøv lige og snak med jeres drenge, således at vi

kan få knusningen standset, inden de selv kommer galt af sted,

Med venlig, men bestemt hilsen

Keld Jochumsen

vl
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VINTERGÆKKEN

Når jeg ser ud af mit vindue, fanges mit øje af årets før-
ste blomst, Vintergækken, der står og knejser, helt alene

blandt nedfaldne grene fra stormen den 3, december.

Det er underligt som en lille blomst kan bringe forvent-
ningens glæde frem. Glæden over at vi går mod varme-
re og lysere dage,

Vintergækken er det håndgribelige bevis på at foråret
venter lige om hjørnet.

Vintergækken er for mig også et symbol. Nemlig symbo-
let på ukuelighed, vedholdenhed og livsglæde,

Tænk Jer at skulle kæmpe sig frem mellem visne blade og nedfaldne grene år efter år,

for 'bare' at komme frem og stå i kulde, regn og rusk, Jeg kunne måske godt finde en
enkelt eller to, der ville betakke sig for de vilkår.

Og dogl Menneskelivet minder vel egentlig lidt om vintergækkens,

lnd imellem kommer vi jo også ud for at skulle navigere mellem'nedfaldne grene og
visne blade', Det gør vi, når vi oplever at livet gør ondt, Og storme der pisker os af sted,

kender den "moderne' familie, det "moderne' menneske jo alt for godt.

Men når stormen ligger sig og vi får tid og ro til at rydde op blandt vore egne 'nedfaldne
grene og visne blade', så oplever vi, at solen skinner, vi mærker roen og varmen brede

sig i krop og sind.

Sådan tror jeg vintergækken tænker - om den da kunne det! -'at det er muligt jeg skal

meget igennem for at nå frem til de stille solfyldte stunder, men det er det hele værd'.
Det er det også for os - Det hele værd. Livet er ind i mellem stormfuldt og fyldt med visne

blade og nedfaldne grene, men der er også solfoldte stunder.

Jeg tror, at hvis ikke vi oplevede stormene i vores liv, så ville vi heller ikke opleve de lyse

og varme tider.

Livet er ikke et enten eller - men et både og!,

Rigtig glædeligt forårl

Dorte Jager
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PORTR,if,T AF
UNGDOMSAFDELINGENS FODBOLDTR,!f, NERE

Mads Guldager, Horne
Ttf. 75 26 0416
Erfaren træner, der tidligere har trænet både miniputter,
lilleputter, drenge, juniorer og lmglinge. Har også hænet
dame- og herreseniorhold. Har undervejs deltaget i diverse
trænerkurser.

Carsten Larsen, Tistrup
Tlf. 75 29 t0 29
Ny som træner i HomeÆistrup. Er en erfaren fodboldspiller,
der de seneste år har spillet på Tistrups førstehold.

Christian Nielsen, Horne
Tlf. 75 26 04 56
Har de seneste 9 ar trænet forskellige ungdomshold, lige fra
mikrohold til juniorer. Er selv en rutineret fodboldspiller, der
i mange år var med på Horne's førstehold. Spiller nu på
Home's veteranhold.

Helle Sørensen, Tistrup
Tlf. 7s 29 9618
Trænede piger i Horne/Tistrup sidste sæson, og har tidligere
trænet både miniput- og lillepuQiger indendørs.

Poul Vig Nielsen, Tistrup
Tlf. 75 29 95 83
Er en erfaren træner, der har trænet mange ungdomshold,
først i Horne og senere i HorneÆistrup, både indendørs og
udendørs. Har gennemført flere trænerkurser, og har selv
spillet fodbold i mange ar. Spiller nu på Tistrups
veteranhold.
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Martin Lund Hansen, Tistrup
Ttf.97 37 s2 99
Ny som træner i Horne/Tistrup. Er selv fodboldspiller,
oprindelig fra Horne. Har gennem de sidste år spillet senior i
Tistrup, hvor han har været med på førsteholdet.

Edmond Kristensen, Tistrup
Ttf. 75 29 l0 95
Hjælpetræner og holdleder for 7-mandsholdet.
Har tidligere trænet både mikro- og miniputhold, både

indendørs og udendørs. Har desuden gennemført diverse
trænerkurser.

Ejvind Larsen, Horne
Ttf. 7s 26 0r 09
Har trænet mikro-, miniput- og lilleputhold i HorneÆistup
gennem de sidste 6 år. Har selv spillet fodbold i mange år og
spiller nu på Hornes veteranhold. Har været på forskellige
trænerkurser i årene 1994 - 1996 og er i gang med JBLl's
basiskurser.

,ffi
f.$

. .,s,is
i.. r,.-{$H!

Preben Tirstrup, Tistrup
Tlf. 75 29 96 94
Har fænet mikrohold i HomeÆistrup både udendørs og
indendørs. Er selv fodboldspiller og spiller nu på Tistrups
oldboyshold. Har deltaget i forskellige trænerkurser.

Hjælpetræner og holdleder for 7-mandsholdet ???

Elin Kristensen, Horne
Tlf. 75 26 00 94
Ny som træner i HomeÆistrup. Har spillet meget fodbold og
handbold, og vil nu gerne prøve at gtve nogle afsine
fodboldkundskaber videre til lilleputpigerne.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 17
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Mette Alrø Thøstesen, Horne
Ttf. 75 26 04 59
Trænede lilleputpigerne sidste ar og er selv aktiv som
fodboldspiller på HorneÆistrups damejuniorhold.

Ulrik Alrø Thøstesen, Horne
Trf. 7s 26 04 s9
Holdleder/hj ælpetræner
Har tidligere trænet lillepu@iger og miniputpiger i
Horne/Tistrup. Er selv tidligere fodboldspiller.

I:RÆNERS FOR MINIPUTDRENGE {ån!. 90 + 9l}

',,,

Kai Gårtner, Tistrup
Ttf. 75 29 98 0l
En erfaren træner, der tidligere har trænet forskellige
ungdomshold fra mikro til juniorer. Er selv en erfaren
fodboldspiller, der nu spiller veteran i Tistrup.

Jens Bach Mortensen, Tistrup
Ttf. 75 29 90 7l
Har trænet mikrohold i Horne/Tistrup de sidste 4 år. Har
desuden tidligere trænet både senior, drenge,junior, yng-
linge og damejtrnior. Selv fodboldspiller gennem mange år.

Spiller nu på Tistrups veteranhold. Har deltaget i
trænerkursei indenfor både JBU oe DGI.
Michael Christensen, Horne
Tlf. 75 26 00 79
Ny som træner i Horne/Tistrup. Har selv spillet fodbold som

ung i NordenskovA{æsbjerg. Har tidligere arbejdet med
unge mennesker som instruktør i Varde Dartklub.

Michael Burkarl, Horne
Trf. 7s 26 04 69
Ny som træner i Home/Tistrup. Har trænet miniputter i
indendørs fodbold i Horne i vinter. Har selv spillet fodbold i
mnnge år og spiller nu på HorneÆistrups juniorhold.

18 STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS



Jan Vig Nielsen, Tistrup
Ttf. 7s 29 9s 83
Ny som træner i HorneÆistrup. Har trænet mikrospillere i
indendørs fodbold i vinter. Har selv spillet fodbold i mange

ar og spiller nu på Horne/Tistrups juniorhold.

',j

'tfl

Anton Nielsen, Horne
Ttf. 7s 26 02 49
Holdleder.
Har tidligere trænet mikrodrenge i Home/Tistrup og
lilleputdrenge i Kvong. Har selv spillet fodbold i mange år
og spiller nu oldboys i Horne. Har gennemført flere af JBU's
kurser for unedomstrænere.

Anne Mette Jensen, Horne
Ttf. 75 26 02 7t
Ny som træner i Horne/Tistrup. Selv aktiv fodbold- og
badmintonspiller. Har trænet børnehold i badminton i 3 år.

Har nu lyst til at prøve udfordringen som fodboldtræner.

Carsten Mortensen, Tistrup
Ttf. 75 29 96 29
Har tidligere trænet mikrohold, både indendørs og udendørs.

Selv fodboldspiller gennem mange år, først i Tistrup, senere

som ynghng i Home. Spiller nu senior i Tistrup. Har deltaget
på inspirationskursus for trænere.

Preben Gårtner, Tistrup
Tlf. 75 29 98 69
Har tidligere hænet damejunior i Tistrup og mikrohold i
Horne/Tistrup, både indendørs og udendørs. Har spillet
fodbold i Tistrup som trngdomsspiller og senior.

Hans Guldager, Horne
Tlf. 75 26 05 01
Ny som træner i Home/Tistrup. Har selv spillet fodbold i
Horne i mange ar og spiller nu på oldboys-holdet.

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 19



Niels Jørgen Sunesen, Tistrup
Ttf. 75 29 9126
Har tidligere trænet mikrohold i Home/Tistrup. Har selv
spillet fodbold i flere år og spiller nu på Tistrups oldboys-
hold

Henning Lindenberg, Horne
Tff. 75 26 04 50
Trænede også mikrohold i Home/Tistrup sidste år. Har
tidligere selv spillet fodbold i Horne.

TRÆNER$ FOR MIKROPIGER (årg. 92 + 93)

Søren Christensen, Tistrup
Tlf. 75 29 10 08
Trænede også mikrohold sidste år, både indendørs og
udendørs. Er selv fodboldspiller i seniorafdelingen.

Lars Jensen, Tistrup
Ttf. 75 29 10 55
Ny som træner i Horne/Tistrup. Er selv en rutineret
fodboldspiller, der har spillet i Tistrup i mange ar, både som
ungdomsspiller og senior.

DR
Flemming Svane Sørensen, Tistrup
Ttf. 75 29 92 88
Ny som målmandstræner i Horne/Tistrup, men en rutineret
træner, der tidligere har trænet hold i ungdomsafdelingen,
både indendørs og udendørs. Er selv en meget rutineret
målmand, der i mange år stod på Homes førstehold.

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



)n.-\*)

z
IJJt'z
I

J
LU
o
lJ-

l.n

oo
t,z
3

TB HI. F

Piger og drenge
SE HER!

$qro
to

't rL^\,,--t;
21



BLIVER DU EN NY

FODBOLDSTJERNE?
KOM OG PRøVI

- Er du født i 1992 eller senere?
- Har du spillet fodboldfør?
- Eller kunne du tænke dig at begynde?

Så mød op sammen med 6n af dine for-

ældre

fredag, den 7. april kl. 17.00 - 18.00

på Tistrup Stadlon.

TRÆNINGSTIDER
Træningen for mikroholdene vilfinde sted

tirsdage og fredage fra kl. 17.00 - 18.00.

Lige uger i Tistrup og ullge uger i Hor-

ne. Når turneringen starter, trænes kun 6n

gang ugentligt, nemlig fredag, idet der

spilles kampe tirsdag,

I(øRSEL
Kørsel til såvel træning som turnerings-

kampe foretages af forældrene,

TRÆNERE
Carsten Mortensen

Preben Gårtner

Hans Guldager

Niels J. Sunesen

Henning Lindenberg

Søren Christensen

Lars Jensen
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KONTINGENT
Kontingent er fastsat til 210,- kr,

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Den første træningsdag vil der være re-

præsentanter fra Ungdomsudvalget til

stede, som vil kunne besvare evt.

spørgsmå1.

Desuden vil trænerne give en orientering

om de praktiske forhold iforbindelse med

træning og kampe,

NYE SPILLERE
Du behøver ikke at købe fodboldstøvler

fra starten - find først ud af, om det er

noget for dig.

Du får også lov at være med nogle gange'

inden du skal betale kontingent.

))r

MIKROFODBOLD ER

OGSA FOR PIGER!
Vi har i år tilmeldt et hold i en ren pigetur-

nering, så kære piger - tag far eller mor i

hånden og kom og vær med. I får en mor

som holdleder, og vi arbejder også på at

finde en kvindelig træner tiljer'

VELKOMMEN
Vi glæder os til at se både dig og dine

kammerater,

Ungdomsudvalget

PS! Få din far eller mor til at sætte kryds i

kalenderen lørdag den 13, maj2000' Der

aflrolder vi nemlig Velkommen i Klubben,

som er et spændende fodbold- og infor-

mationsarrangement udelukkende for

mikrospillere og deres forældre'
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Eksempel på tapening af højre lbdled

Til dig der har tendens til at wikke om.

1. Hold fodleddet i en 90o vinkel og læg et anker aftapc lige under
l.ægmusklen

2. Læg to "stigbøjler' ef tapc. Start på indersiden af benet, fortsæt
ned under hælen og slut på ydersiden Læg derefter endnu en
stigbøjle ca. 1 cm forskudt fra den første.

3. Læg så et 8-tal af tape. Start på ydersiden af foden, kør rundt
om venstre ankellmude, ned om hælen, videre op over wisten og
højre onu Slut afpå ankeret i venstre side. Gentag 8-tallet - start
blot lidt længere nede.

4. Afslut tapeningen ved at lægge 4-5 ankre endeltvist rundt om
læggen for at holde på den øwige tapening

5. Den færdige tapening.

Matas Sports Care Sportstape
Sporbtape 3tøtter og beskytler mod f.ek. forvridninger.
Matas Sports Gare har fremstillet sporbtapen i et strærkt holdbart, uela'
stsk mat€riale. Tapen har savtekkede kanter og er derfor let at rive over til

brug. Limtypen er hudvenlig - men har samtidig en kraftig klæbeevne.

Matas Sporb Care Sporbtape er omhyggeligt testet på Team Danmarks

Testcentre. '
\ Sund fornuft til spon
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SLUTSTILLINGER INDENDøRS FODBOLD

DGI

Placering Point Placering Point

Amtsserie Damer 2 38 Amtsserie Old boys 4' 23

Old girls 1 48 *Senior Old girls 6 4

Herre serie 2 5 23 Hene serie 2.2 4 26

Hene serie 2.3 2 30 Herre serie 3 1 38

Herre ynglinge 3 28 Herre junior 3 32
.LilleputdregngeB 4 9 *Miniputdrenge 6 10

Micro 91 drenge 1 I 1 Micro 91 drenge 2 5 21

Micro 93 drenge 4 9

*Efter at første halvdel af turneringen er afuiklet ombrydes turneringen og holdene opde-

les i A og B puljer i forhold til deres placering efter første runde'

JBU
Placering Point Placering Point

Miniput drenge 90 5 7 Lilleput drenge 5 19

lndenfor seniorafdelingen blev det til 2 førstepladser til henholdsvis herre serie 3 og old

girls. Herre serie 3 deltog i amtsmesterskabet i Holsted, hvor de vandt, Modstanderne

var Nordenskov UlF, Jernved lF og Tistrup B 1,

Herre serie 3 består af: Ole Madsen, Mogens Jensen, Anders Overgård, Dennis Nielsen

og Peter Jørgensen,

Old girls holdet deltog i landsmesterskabet i Vingstedcentret. Holdet blev nr, 2 i den ind-

ledende runde og havde dermed kvalificeret sig til A finalerunden. Her blev de igen nr, 2

og mødte Mejrup i kampen om 3./4. pladsen. De vandt kampen og sikrede sig dermed

bronzemedalje.

Old girls består af: Dora Harck, Gerda Schmidt, Britt Madsen, Ulla Sørensen, Mariann

Jørgensen og Anne Brynningsen.

Holdleder: Berit Nielsen

Fodboldudvalget vil gerne ønske de 2 hold TILLYKKE med de fine resultater.

Fodboldudvalget

STøT VORE ANNONCøRER . DE STøTTER OS 25
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PIGER - INDEFODBOLD
Sæsonen 1999/2000 HS
Det har været en fantastisk sæson for pigerne fra Horne lF suppleret med 4 piger fra

Tistrup og 1 fra Gårde.

Der var tilmeldt 2 hold under JBU - begge i samme pulje. Holdene blev lavet lige stærke,

og det viste sig snart i turneringsrunderne før jul, at begge hold ville blive placeret i top-

pen.

Det ene hold sluttede på 2.-pladsen og kom i A-rækken efter jul og det andet sluttede nr.

3 og kom i B+ækken.

Piger A spillede sig på fornemt vis frem til Jyske Mesterskaber, men her kom man i men-

neskehænder og opnåede kun 1. point, og sluttede dermed på sidstepladsen blandt de 8

deltagende hold, Flot alligevel, at blive nr. 8 i Jylland blandt A-hold.

B-holdet var suverænt efter jul, og vandt alle kampe på nær 1, der endte uafgjort. Holdet

sluttede langt foran de andre hold og var dermed klar til region 4 flnale, der blev spillet i

Vorbasse den 27 . februar,

Her deltog 5 hold - hvoraf de 2 bedst placerede kom videre til Jyske mesterskaber.

Efter 4 spændende kampe - mere spændende end nødvendigt - sluttede holdet på 2.

pladsen efter Bevtoft, der fik 1. pladsen (Horne vandt i øvrigt over Bevtoft),

Holdet var dermed klar til Jyske Mesterskaber i Vojens i weekenden den 4. - 5,, marts,

hvor holdet sammen med Bevtoft repræsenterede region 4.

I alt 8 hold deltog i stævnet for piger B. Ligesom A-holdet var B-holdet også kommet i

menneskehænder, og det lykkedes desværre kun at vinde 1 kamp, mens de øvrige

kampe blev tabt knebent. Holdet sluttede dermed på sidstepladsen blandt de 8 delta-

gende hold, Flot alligevel, at blive nr, 8 i Jylland blandt B-hold,

Sæsonen er nu slut for pigerne fra Horne, Tistrup og Gårde, og det har været en kanon-

sæson, hvor begge hold nåede med helt til de afsluttende kampe om JM i henholdsvis

piger A og piger B,

Holdene bestod af:

Susanne Ditlevsen, Mette Thøstesen, Caroline Henneberg, Addie Brøste, Malene Niel-
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sen, Lise Petersen, Anne Katrine Nielsen - alle Horne.

Anna Hansen, Charlotte Nielsen, Stine Mortensen, Simone Hansen - alle Tistrup.

Kirstine Beum Øllgaard - Gårde.

Trænere: Kad Brynningsen og Dora Harck

Et stort TILLYKKE skal lyde til pigerne.

DqslL
Frisk, billig

Fo{boldudvalgeUKarl og Dora

,lloenP
,J€eo

Et aodt sfud a€ 
^øau"

,/egr grlædez mt/ fl a€ so Jer

Venhgr Åi4gen

frr,s6qp ffansen

al 7526-00/9

Tagrenovering

o,liå111;,#*"' ,N
u,lå11fl1',lon"' r\
TS Tømrer &

tageByggemon
V/ TOM SCHRØTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BIL 40 17 4280

og lige i nærheden

Åbningstider:
man.-tors. og fre.
tirs. og ons.
lørdag

RNE. 6800 VARDE

8.00-18.00
8.00-17.30
8.00-12.00

TLF. 75260L44
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FODBOLDSKOLE ITISTRUP
I UGE 27 - START 3. JULI 2OO()

Piger og drenge født i 1986 - 1995

Fodboldskolen afholdes dagligt fra kl, 10,00 - kl. 15.00

5 dage med sjov fodbold

Hvad får du på DGI's fodbold- og aktivitetsskoler:
r 5 dage med fodbold og leg

. 1 fodbold

. 1 drikkedunk

. DGIT-shirt

. frugt

. 1 billede af dig, sammen med holdet på skolen

. saftevand tildin drikkedunk

Hvad laver vi på DGI's fodbold- og aktivitetsskoler:
. masser af fodboldkampe
. fodboldindlæring gennem leg

. alternative boldspil

. masser af nye sjove lege

o kuqleskøreaktiviteter

Hvem er instruktører på DGI Ribe Amts fodboldskoler?
. DGI Ribe Amts amtsinstruktører
r Dygtige trænere fra lokale foreninger

Hvad koster det at deltage?
385 kr.

Sidste tilmelding:
. Senest den 26. marts 2000 på tilmeldingsblanketten som udleveres til alle spillere,

o Deltagergebyr opkræves på girokort, og skal betales senest 3 uger før arrangemen-

tet, Du vil umiddelbart herefter modtage brev, som bekræfier, at du er optaget på
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fodboldskolen,

Generelle oplysninger:
. Der optages indtil 75 deltagere

o Det tilstræbes, at der er ca, 15 deltagere pr. træner/instruktør

o Spørgsmål vedrørende fodboldskolen rettes til Jan Kaster, tlf. 7529-9545.

Snnnnux
Huad kan ai gøre for dig!

MIN FRASKILTE ENKE @w
Horne lFs Teaterudvalg har igen i år valgt at spille et underholdende og morsomt forårs-

spil. Handlingen i 'Min fraskilte enke' vil jeg ikke komme ind på, men jeg vil gerne sige

tak for en underholdende og sjov aften, Selv om det var en meget smal trup, der danne-

de sceneholdet i år, gjorde de det rigtig godt, Det var spil, som det skal være, med alle

de mimiske finurligheder, som gør det til en oplevelse for både aktører og publikum.

Som gammel teaterelsker er det selvfølgelig let nok at blive begejstret over de anstren-

gelser og det arbejde, der bliver lagt i det frivillige ungdomsarbejde, men at der er så få,

der skønner på og måske heller ikke rigtig interesserer sig for amatørteater, kan jeg nu

ikke rigtig forstå,

Er det de mange tilbud og TV-kanaler, der holder de gode Horne-borgere væk fra den

form for underholdning som dilettant jo også er - et alternativt tilbud, som er 6n af de

brikker, som vi kalder sammenhold, og som vi gamle jo stadig går rundt og bryster os af

vi har, Men om føje år frygter jeg, at det vil smuldre. Hvis svaret er at tidens udvikling går

i den retning, at vi er mere end nok i os selv,. så er vi i gang med at miste noget vi vil

komme til at savne,

Tilbage til den 4. marts. Jeg håber og tror, at hele amatørholdet vil læne sig tilbage og

trods alt nyde den gode opbakning I fik, og at I fortsat er opsat på og har kræfter til at

give os mulighed for at få en sjov og underholdende aften . TAK.

Leif Sønderskov
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Horne-mestre år 2000

u/11 spillere: Anders Guldager, Mads Møller og Ole Pontoppidan

BADMINTON

I weekenden den 5. og 6, februar blev der afholdt Horne Mesterskaber i badminton,

Horne mestrene blev:

Drenge u/11 - single:

1. Mads Møller

2, Anders Guldager

3, Ole Pontoppidan

Drenge u/13 - single:

1, Nicolai Pedersen

2. Jesper Lund Pedersen

3, Claus Larsen

Drenge u/13 - double:

1. Nicolai / Jesper

2. Per / Claus

Piger u/11 - single

1. Helle Holm

2, Helle Brynningsen

3. Sara Louise Kartved

Piger u/13 - single

1. Julie Langvad

2. Kamilla Kartved

3. Lene Vig Nielsen

Drenge u/15 - single:

1, Frank Larsen

2. Steffen Pedersen

3. Uffe Holm
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Piger u/15 - single:

1, Jeanett Hansen

2.lrliailaLund Hansen

Drenge u/17 - single:

1. Thue Ladefoged

2. Jonas Nielsen

3. Mads Jochumsen

\tlKul17 - double:

1, Mads/Thue
2, Michael / Jonas

Herre double turnering:

1. Vagn / Arne

2, Henning / Søren

Mix double turnering:

1. Dora / Arne

2. Lisbeth / Henning

Motionister - dame double:

1. Gerda / Dora

2, Anni / Eva

Mix double motionister:
'1. Anni / Jørn

2.EvalKarsten

Drenge u/15 - double:

1, Frank / Steffen

2.Uffe / Kristian

Piger u/17 - single:

1, Anne Mette Jensen

2. Lisbet Sønderskov

Senior herre - single:

1, Bo Gydesen

2. Ole Madsen

3. Mogens Jensen

Motionister - herre double

1. Christian / Majse

2. Stive / Jes

Ungdomspokalen blev i år overrakt til Mads Jochumsen,

På gensyn i 2001.

BadmintonudvalgeUElse Marie Madsen
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SDR. MALLE MASKINSTATION FYLDER 10 AR

Det der for 15 år siden for Chr, Gram startede som en hobbyvirksomhed med en gammel

rendegraver ved siden af hans arbejde hos SAEF, fejrer den 17. marts 10 års jubilæum

som en moderne maskinstation.

Det hele begyndte at tage fart, og på dagen den 17. marts 2000, er det præcis 10 år

siden, at Berit og Chr. Gram besluttede, at fritidsvirksomheden skulle have et navn, hvil-

ket blev Sdr. Malle Maskinstation,

Samtidig hermed blev Berits bror ansat som medarbejder ved maskinstationen. Chr.

Gram fortsatte i yderligere 2 år med sit arbejde hos SAEF, inden han kvittede arbejdet,

og selv gik ind som fuldtidsmedarbejder i maskinstationen,

Siden er det gået slag i slag med udvidelse af arbejdsområdet. I 1996 overtog de Åsted

Maskinstation, Samtidig kvittede Berit arbejdet i køkkenet på Varde Sygehus for at passe

telefon og kontor. I 1998 tog Chr. Gram eksamen som aut, kloakmester for at udvide

arbejdet på entreprenørområdet.

Maskinstationen tilbyder i dag alt arbejde indenfor landbrugsområdet, entreprenørarbej-

de samt nedbrydning, På visse områder samarbejdes med andre kollegaer,
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Til den nye sæson er netop indkøbt en ny selvkørende Claas 840-snitter og en Becker I
rækkers majssåmaskine.

Maskinstationen beskæftiger 4-5 faste folk plus sæsonarbejdere, Chr. Gram mener, at

maskinstationen i dag har en passende virksomhedsstørrelse.

Berit og Chr. Gram fejrer 10 års jubilæet med

åbent hus, fredag den 17. marts mellem kl. 11.00 - 17.00,

hvor de giver et stykke mad og et krus ø1.

Alle er velkomne, og de håber at mange vil kigge indenfor.

Horne-posten ønsker tillykke med jubilæet.

Red.

vi

Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00
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TISTRUP WS OG BLIK - NY ANNONCøR

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

WS og blik, v/aut, WS-installatør og kloakmester Claus Hansen.

Annoncen er for Claus Hansen både et ønske om at præsentere sit firma, samt at støtte

lokalsamfundet,

Claus Hansen startede som selvstændig i 1996, hvor han overtog Tistrup WS og Blik

efter Eigil Mortensen, som havde drevet forretningen i over 30 år.

Firmaet tilbyder arbejde indenfor naturgasservice, olieffrservice, solvarme, ventilation,

blikkenslagerarbejde, vand, varme, sanitet samt kloakarbejde, og påtager sig alle opga-

ver ved ny installation, reparation og renovering,

Firmaet har bl.a, lavet en del renovering af skiffertag i hele Syd- og Vestjylland,

Claus Hansen er udlært hos smedemester Nørregaard i Gårde. Han har siden læst til

WS-installatør i Herning og til kloakmester i Esbjerg.

Han startede for 4 år siden med 1 svend, nu beskæftiger han 4 svende og 1 lærling,

ligesom han har 4 biler.

se annoncen. 
Red,

skattemæssig rådgivning . Bogføring og regnskabsmæssig assistance- 
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
,llg. n. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne,6800 Varde . Telefon 75 26 OZ 47

TISTRIIP WS Og BLIK
v/ aut. WS-inst. og kloakmester Claus llansen

Trf.75299W3175299098
Bilttf . 202249 40 I 206249 40

- indhent uforbindende tilbud

Tistrup OPffX
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storegade 23, 6862 TistruP

Ttf .75291287

Blikkenslngenrbejde
Vand
Varme
Sanit€t

. Naturgæ

. Solvarme

. Ventiletion

. Klosk
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AerNr BREV TIL SKYLONAOTT

Det er min påstand, som jeg finder bekræftet fra både Varde kommune, Vurderingsrådet

i Varde og Deres side, at grundlaget for en væsentlig del af de 30% prisstigninger i Hor-

ne-området, nemlig den del der hidrører ændring i korrektionsgrupperne, er 4 konkrete

hushandler,

Jeg mener også at have dokumenteret, at de 3 af de 4 hushandler ikke kan anvendes til

det nævnte grundlag og at den sidste hushandel næppe kan betragtes som mere end et

enkeltstående tilfælde.

Det ligger fast, at hverken vurderingsrådet eller skyldrådet har ønsket at tage stilling til

denne hovedpåstand i min anke over stigningen ivurderingen.

Skyldrådet med den argumentation, at man ikke kunne tage stilling til hele området,

eftersom der kun var en enkelt klager.

Jeg kan imidlertid ikke anerkende denne argumentation, da en fejlbehandling efter min

mening er en fejlbehandling, uanset om kun en enkelt person har valgt at stå ved sin

klage.

Man har fra skyldrådets side foretaget en vurdering, der nedbringer min ejendomsværdi

med i alt 1 10.000 kr,, som begrundes i forskellige forhold, som vil fremgå af 'anmærknin-
ger" i årsvurderingen. Netop dette forhold, at man får'anmærkninger" i sin årsvurdering,

blev taget i anvendelse fra vurderingsrådets formands side, som argumentation for at

borgerne burde trække klagen tilbage. Jeg er den eneste ud af 4 klager i området, der
på trods at det, har stået ved min klage.

Det forekommer mig, at man fra skyldrådets side har forsøgt at lave en blød landing,

hvor jeg får det jeg kommer efter med hensyn til kroner og ører, men samtidig nægter

man at tage stilling til hovedargumentationen i den oprindelige anke.

Jeg værdsætter dette forsøg på at afslutte sagen til alles tilfredshed, men kan desværre

ikke godtage, at min oprindelige påstand ikke bliver vurderet.

Såfremt en afuisning af Deres vurdering er nødvendig for at få min oprindelige påstand

afprøvet, skaljeg hermed med beklagelse afuise at tiltræde Deres vurdering,

Stig Leerbeck
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AnSSTnETNING FRA HORNE SOGNEFORENING

Torvet
Vedr. torveprojektet er der ikke sket yderligere tiltag, Dog har vi fundet en mand, der

ordner bedene, så det ser ordentligt ud.

Snerydning
Kommunen er stadig med som kunde på timeløn. Det ser ud til at snerydningen kører,

Næsten alle i Horne by er med i ordningen. Ligeledes foregår der klipning af de grønne

områder som tidligere,

Lundagervej
På generalforsamlingen 1998 blev det af formanden sagt, at vores salgsfremstød i avi-

sen ikke gav noget resultat p.g.a, pinsepakken,

Vi har i år opstillet plancher nede ved vejen i håb om at det kan vække appetitten hos

nogle forbi-kørende. Men det har endnu ikke givet resultat.

Vi håber dog stadig på at der vil ske noget på Lundagervej.

Hornelund
I avisen den 3. oktober 1999 kunne vi læse, atde 13 nye boligerved Hornelund vilblive
påbegyndt første i år 2000, og forventet færdig til indflytning i december 2000.

Stormøde i Horne-hallen den 23. september 1999

Alle foreninger i Horne var indbudt til stormødet,

Vi havde givet bolden op til en diskussion om , hvad der evt. kunne gøres i samlet trop

for Horne,

Høstfest / juletræsfest / juleoptog

Lørdag den 25, september 1999 blev der afholdt høstfest i Horne-hallen, lgen i år var der

stor tilslutning. Musikken er bestilt igen til næste år.

Fredag den 17, december 1999 var der juletræsfest i Horne-hallen. Det var som sæd-

vanlig en hyggelig aften.

Søndag den 19. december 1999 afholdt vi vores fælles juleoptog med Varde Garden i

spidsen. Hest og vogn var dog ikke den store succes, på trods af alles anstrengelser.

Fællesmøde

I løbet af året er der blevet aftroldt 2 fællesmøder mellem borger- og sogneforeningerne i

kommunen, I marts i Janderup, hvor også kommunen var med. Der var livlig debat, men
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ikke de store løfter fra kommunen,

I september i Horne, hvor vi havde besøg af Mogens Ballegaard, formand for landsfor-

eningen af Landsbyudvalg og næstformand i Landdistrikternes Fællesråd.

Desuden havde Varde kommune bedt borger- og sogneforeningerne om at udpege 2

personer, som kunne deltage på en 2-dages seminar sammen med kommunen for at

finde frem til fælles og overordnede ønsker fra landdistrikterne iVarde kommune'

Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn

Årets afkast

Horne Menighedsråd

Regnbuen

Blomsterkummer, Horne torv

Pasning af grønne områder

Pasning af torv

Sognehytten

Flis tilVikingestien

Afdrag på Horne Torv

Ny bestyrelse

110,093,43 kr.

Efter konstituering ser bestyrelsen sådan ud:

Formand Anne Metha Søndergaard, AsP

Næstformand Gert LYnge, Horne

25.000 kr,

10,000 kr.

10,000 kr.

15,075 kr,

3.500 kr.

15.000 kr.

4.581 kr,

26.937 kr.

Kasserer

Sekretær

Keld Petersen, Stundsig

Britta Guldager, Horne

Bent Knudsen, Lervad

Otto Lund Hansen, Horne

Erik Thomsen, Stundsig

Homelund:
Fabrlksvei 25, Horno
68(X) Varde
T[. (0s) 26 00 11

Horne Cykelfonetning
Slibning og rep. af kødhakkere, plæne-

klippere, skovsave og kreaturklippere.
Kamme, sværd, kæder samt nye Plæne-
klippere på lager.

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - lz.N
eller efter aftale.

Svend Alge ø3terbqrg
Kirkebakken 5, Home

Trr. 75 26 01 02

d.!ld.rlcud.l
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HORNE VENSTREFORENING

Mandag den 21, februar aftoldt Horne Venstreforening generalforsamling.

Formanden Keld Brøste omtalte i beretningen bl.a. arbejdet i byrådsgruppen samt kon-

traktstyring og udlicitering, som efterhånden flnder indpas i den kommunale dagligdag.

Om borgmesteren sagde han:

'Det har været dejligt at opleve borgmesteren udvise handlekraft og kompetent sagsbe-

handling, og at han støttes af en enig Venstregruppe i Byrådet, velvidende at den igang-

satte proces umiddelbart giver nogle ridser i lakken, men at det på sigt vil vise at bære

lønnen i sig selv, som hvor vi så, at der i slutningen af 1999 kunne tilbageføres ca. 7 mill.

kroner til kassen uden at den kommunale service blev forringefl.

Ligeledes omtalte han budgetforliget, som kom i hus mellem Venstre, Konservative og

løsgængeren Holger Thomsen.

0m Horne lokalt sagde han:

Horne har haft lang tradition for udvikling på mange forskellige områder, og muligheder-

ne for at der kan komme gang i salget af grundene på Lundager må efterhånden være

gode. Priserne er nu acceptable med 115 kr. pr. m2 i etapen nærmest Hornelund og 135

kr. pr. m2 nærmest bækken, Beliggenheden er noget nær den bedst tænkelige, og med

en forventet tilgang i Varde Kommune af tilflyttere til bl.a. Kaserneudvidelsen, må grund-

laget være til stede.

Her i Horne har vi et hav af gode tilbud lige fra fritidsfaciliteter til børnepasning, skole,

handel, håndværk og nu også færdiggørelsen af ældrecenter Hornelund med opførelse

af 13 ældreboliger nær fremtid.

Der er under Horne Sogneforening blevet nedsat et såkaldt "Åben By Udvalg', der alle-

rede er godt i gang med arbejdet, og det bliver spændende at se resultatet at initiativet,

Til bestyrelsen nyvalgtes Kristen Krog, idet Anton Nielsen ikke ønskede genvalg, og

bestyrelsen har konstitueret sig med Keld Aa Brøste som formand, Sigurd Møller som

næstformand, Jan Stig som sekretær og Helge Linding som kasserer.

Keld Brøste

EIEtrANGIISO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, 111.75260211, fax. 75 26 03 96
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HORNE VENSTREFORENING

Horne Venskeforening arrangerer i samarbejde med de øvrige venstrefoteninger iVarde
kommune forskellige aktiviteter i år 2000.

April: Besøg på Varde Politistation - møde i Arnbjerg / politi- og retspolitik,

Maj: Møde i Sydbank, Varde - Om ØMUen / politiker / bankrepr.

Maj: Besøg på TV2, Odense og Brandts Klædefabrik, afgang Varde kl. 7.30,

forventet hjemkomst kl. 18.00. Pris ca. 300 kr.

Tilmelding senest 1. maj til Sigurd Møller,Xt.7526-0226.

August Besøg på Amtsgården i Ribe

September: Offentlig møde med byrådsgruppen

November: Christiansborg-politiker i Varde - 7-kantet møde.

Arrangementerne vil blive annonceret i dagspressen med hensyn til dato m.m,

Horne Venstreforening

KIRKETIDER

Søndas 19.03,2000 k|.09.00

Søndag 26.03.2000 kl. 10.30

Søndag 02.04.2000 k|.09.00

Søndag 09.04.2000 kl. 10,30

Søndag 16.04.2000 kl,09.00
Torsdag 20.04.2000 kl. 10,30 Skærtorsdag

Fredag 21.04.2000 k|.09.00 Langfredag

Søndag 23.04.2000 k|.09,00 Påskedag

Mandag 24,04.2000 kl. 10.30 2, påskedag

Søndag 30,04.2000 ingen

Søndag 07,05.2000 kl. 10.00 Konfirmation

Sognepræst FinnPedersen,Thorstrupvej49,Sig tlf,7526-4055

Graver Herman Kristiansen, Lydumvej 121, Nr, Nebel tlf,7528-9546

Horne Kirke flf.7526-0085

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne tlf. 7526-0031
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Horne Ungdomsforening 1935

Olga Østergaard, Peder Madsen, Leder: Musse Kjærgaard, Musik: Kiærgaard Mad-

sen og Jensine Madsen, Anna Gade, Kresten Jensen.

Rie Guldager, Frederik Hansen, Emilie Stokholm, Mads Madsen, Anna Schmidt
Peder U. Schmidt Kirstine Kristensen, Gunnar Thomsen, Nielsine Stokholm, Jes

D. Schmidt.
Karen Kathrine Sørensen, Peder Jensen, Karen U. Schmidt. Jes P. Sørensen, Mar-

tha Thomsen, Gotfred Nielsen, Mette Rasmussen, Charles Jessen, Mary Jensen og

Svend Schmidt.
Billedet er taget i den sydlige ende af salen på Home afholdshotel, hvor der, før
scenen blev bygget var ribber. Ved fester blev ribberne dækket med hvidt bord-
papir, hvori der blev sat buketter.
Horne Ungdomsforening blev stiftet i 1910. Foreningen blev sammenlagt med

Horne Gymnastikforening i 1967.
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FORMANDSLISTE

Skolebestyrelsen Horne skole Horne 4H Home Støtteforening

Mamse Pontoppidan, Ølgodvel &5, Jette Poulsen, Dejgårdvej 12 Leif Sønderskov, Porsevej 1 1,

Bjenemose. T1f.7526-0449 Horne. T1f.7526-0356 Horne. T1f.7526{527

Home Sogneforening Brugerråd Lokaiområle ll (ældreråd) lVtinlLegostuen

Anna Metha Søndergård, Ølgodvej '131 Laurids Pagaard, Engkanten 4 Hanne Burkarl, Hindsigvej 29,
Asp. Tlt 75264068 Home. T[ 7526{522 Home. Tfl.7526{469

Horne ldrætspark, HIP HomelundsVenner KFUM-Spelderne

Brian Hansen, Gunderupvej 61 lngrid Kristensen, Gunderupvej 64, Eva Guldager, Aspgårdvej 4,

Home. Tlf.75264005 Horne. Tll 7526-0065 Asp. Tlt 7526-0182

Gruppeleder Tina Nielsen,
Horne Gymnastikforening, HGF Legestuen Sdr. Stauskjærvej29. Tlf. 75æ4047
Lene Jensen, Gunderupvej 61, v/Doris Christensen, Solvangen 2,
Gunderup. T1f.7526-0005 Horne, Tlf.7S26-0393 Horne Havekreds

Leo Aamann Jessen, Habrehøjvej g,

Horne ldrætsforening, HIF Børnehaven Regnbuen Horne. Tl[ 7526-02æ
Dora Harck, Bjerremosevej 35, Anette Christensen, Lundagervej €,
6862 Tlstrup. T11.75264472 Horne. Tlf. 76945000 Horne Menighedsråi

Svend Bruun, Gl. Landevej 58,

Horne Antenneforening Familie og Fritid, Horne Sækbæk. Tlf. 7526-0365

Per Jesp€rsgaard, Klokkedoj 17, Mona Clausen, Sdr. Mallevej 44,

Horns. Tli 7n64442 Horne. Tlf. 7526-0400 Horne Pensionistforening

Lea Mortensen, Klokkedoj 10

Horne Ungdomsklub Horne Aftenskole Home. Tlf. 7526-0328
Astrid Lyhne, Gunderupvej 43 Tove Sørensen, Sdr. Bjalderupvej 8,

Horne. T1f.7526-æ82 6870 Øgod. Tlf.752+10M Home Husmandsforening

Leder Marinus Poulsen, Dejgårdvej 12 Hans Thomsen, Gl. Landevej 90,
Horne. T1f.7526-0356 HorneVenstreforening Stundsg. T1f.7526-0203

Keld Brøsto, Gl. Præstevej 86

Home-hallen, Stadionvej 21 Horne. T|f.75264056

Lone og Niels Hviid

Horne. Tlf.7526-0352

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

Bankoklubben
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marts 16,03.2000

18,03,2000-

19.03.2000

21.03.2000

22.03.2000

24,03,2000

25.03,2000

28.03.2000

april 03.04,2000

04.04.2000

11.04.2000

maj 13,05.2000

29.05.2000
juni uge 23

10.06.2000

06.06.2000

17.06,2000
juli 01.07,2000

aug. 09.08.2000

19.08,2000

okt, 06,10.2000

dec, 15.12.2000

AKTIVITETSKALENDER

Lysbilledforedrag m/ konsulent Poul Hagedorn, Horne havekreds

Gymnastikopvisning i område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter

Generalforsamling i Horne Andelskasse kl, 19,30 på Horne Kro

Generalforsamling i Dagli'Brugsen kl. 19.30

Gymnastikopvisning i Horne-hallen

Jubilæumsfest Horne Gymnastikforening

Udstilling og afslutning, Horne Aftenskolen

Generalforsamling, Familie og Fritid

Ekstraordinær generalforsamling i Horne Antenneforening

Ekstraordinær generalforsamling i Horne Antenneforening

'Velkommen i klubben'. Fodbold- og informationsarrangement for

mikrofodboldspillere og deres forældre,

Heldagstur med Familie og Fritid

Sportsuge

Sommerfest i HIF

Ældreudflugt, Menighedsrådet

Gymnastikopvisning - Elitehold og Bissehold fra Ollerup

Udflugt i Horne 4H

4H Børnedyreskuet m/overnatning

Torvedag

4H Årsmøde i Horne-hallen

Juletræsfest

3Niil{*tr{i
AFLEVERTNGSFRTSTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave

Nr.235

Stof senest

Lørdag den 15, april

Bladet udkommer

27.-28. april

HORNEPOSTENS REDAKTPN
Birtha Uhre Schmidt, Stausvej7,6800 Varde, ff.7522-067
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde,nt.7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, ilt. 7 526-0527

lnga Schmidt, Nikolaikirkestræde 15, 6800 Varde, ili.75n-4759
Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6æ0 Varde, tlf, 7522-3838
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RENAIJLT

Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej 148
Bounum
6870 Øtgod

Trf. 75 26 0t 55
Itf, 75 29 93 33
Bil, 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bitttf. 2122680u20330163 tl

IIOn'IYE
JOHN EORG HANSEN
HORNE - 6800 VARDE - TLF:75 26 00 93

e#Y #:3il[t,

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltf. 3028-1 395 el. 3025-1 395

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

Tørnrermester Frederik Jørgensen
Horne - tlf. 75 26 0Z 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

QNFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

Tlf. 7526-0352

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth Stig. Øgodvei 33. Home. 6800 Vorde

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføresTelefon 75 26 02 30

STøT VORE ANNONCØRER - DE STøTTER OS 43
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Drønende billigt billån

Med udgongspunkt i dine ønsker og økonomiske
muligheder opstiller vi hurttgt et godt lånetilbud.

Gearet til netop dit bilkøb Så nemt er det
Et billån i Andelsskassen giver dig Kom ind i Andelskassen og hør

styr på finansieringen. nærmere.

Lave renter og gebyrer giver dig de Derefter sørger vi for en hurtig sags-

bedst mulige betingelser, når du behandling så du kan blive godt

skal købe ny eller brugt bil. kørende.

Og vi gearer dit lån, så det passer

til netop din økonomi.

AX"aelskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 10


