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HORNE REVTEN 2OOO _

''EEN GANG TIL!''

, , t.: . KeÅer revy igen.

rtbo Godt nok ikke en jubilæumsreqi,
men noget der ligner... . ! !!!
Kom selv op i hallen og se.

Lørdag d.4lll 2000 kI. 19.30.
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Autoriseret El-insto I lotør,

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

Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde . Telefon 75211877 . Fax75220O69

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

7526-0166

Pedersen - Nielsen
Habrehø;vej 14, Horne
6800 Varde - Tlf . 05 260467

Knud Lund Hartsen, 75260214
Morten Henneberg, 7526031 6

Råt;fåiB;

t Strørngårtisftr EL - service
Vi tilbydcr alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidcvarcr m.nr.
Døgnvagt, pe llrf. 7526-0070
Mobiftlf. 2016 6670

$ner Strømgård Hvid
Vr. Iljerremosevej 27, Horne

,- Hortte
d--hl Tø rrrrerforretnin g
lli >-'. - tt

Åry Stadionvej 3, Horne
T|f.75260214

aoLrqByQqEEr
TNDUSTBTByCqEST ,,t,i "åi,-"' ,r,,,
LANDERUcsByccEEI //,GARANTI/////FRTTTDSHU'E ///// O DNlltG t/i"/
NEP ANAB'T ION SAEBEJDE
P8O J EKT EnI Nq AP BY CCESI

Tomrernt.:
Ing.:

Landbrugs- og entreprenørarbejde
Bertel SØrensen - TIf. 75 24 12 33

Sækbæk Kro
Når maden skal yære rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Tlt.7s26-0430
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HORNE STøTTEFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne Støtteforening (Banko) afholder ordinær Generalforsamling

tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

i Horne-hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Horne Støtteforening/Leif Sønderskov

HORNE GYMNASTIKFORENING - GENERALFORSAMLING

Kom og se videoklip fra vores jubilæumsopvisning

i forbindelse med generalforsamlingen

onsdag den 15. november2000 k1.19.30

i Horne-hallens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden ihænde senestden 1, november

2000.
HGF/Lene Jensen

#

::::::,::T,T}:::.TERALFORSAML 
NG 

W
onsdag den22. november kl. 19.00 i Horne-hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne,

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 8, november

2000.

ldrætsforeningen opfordrer medlemmerne til at møde op for at vise interesse om

foreningen' 
Horne ldrætsforening/Dora Harck

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

Bankoklubben
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HIF - TEATERUDVALGET INFORMERER

Husk revyen den 4. november (se annonce andetsteds i bladet),
lkke nok med at der er revy, men Horne ldrætsforening afslutter også sæsonen denne
aften med uddeling af træner- og ledergaver og pokaler, og så ikke at forglemme en
hyggelig aften, hvor der kan købes kaffe m.m.

På festligt gensyn.

Hl F- teaterudvalgeVBirgitte Antonius

@w

REVY.PLATTE

Cafeteriet prØver at gentage succesen fra sidste år, derfor kan der bestilles osteplatter å
75 kr,

Bestilling senest den 29. oktober pga. indkøb.

Horne-hallens cafeteria

MINI LEGESTUEN

Mini Legestuen vil den første onsdag i hver måned være i hallen samtidig med idræt om

dagen. Det koster 10 kr. pr. gang. Der vilvære mulighed for at købe kaffe m.m,

Mini Legestuen kører videre som før hver fredag formiddag kl. 9.00 - 12.0A

Medbring selv kaffe, te, brød og saft.

Vi holder til ovenover børnehaven i legestuens lokaler.

Børn under skolealderen og deres forældre er meget velkomne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Britta Guldager tlf.: 7526-0501

Dorthe Bejder tlf.:7526-0995

Ninna Gejl Pedersen tlf.: 7526-0605

På Mini Legestuens vegne/Ninna Gejl Pedersen

BADMINTON mw
2 stk. ledige baner fra kl. 19.40 - 20.30, Pris pr. bane 950 kr,

BadmintonudvalgeUElse Marie
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JULEMARKED

I Horne-hallens mødelokale søndag den 26. november kl. 10 -16

Alt i hjemmegjorte ting bl.a. dukketøj, babytøj, kort, cerenittrådnisser, håndklæder m.

motiv, keramik, dekorationer, børneforklæder, troldhassel, sort ler, bagværk,

Desuden mode - pigeJdametøj, bælter, tupperware, duge, stof til duge m.m.

Kaffe, te, kakao, gløgg m.v. kan købes.

Horne-hallens cafeteria/Lone Hviid

JU LEKONCERT/ADVENTSMøDE

Tirsdag den 5. december kl. 19.30 i Horne Kirke

lgen i år er det lykkedes at få kammerkoret GOOK fra Grindsted til at synge for os,

Efter julekoncerten er der hyggeligt samvær i indskolingslokalet på Horne Skole, hvor

Familie og Fritid serverer kaffe.

Derefter oplæsning ved Kjeld Søndergaard Pedersen,

Aftenen arrangeres i fællesskab af Menighedsrådet og Familie og Fritid.

Alle er velkomne.

S PEJDERNES JULEWEEKEND

Endnu engang drager spejderne af sted på den traditionelle juleweekend, den 24., 25.

og 26. november.

Weekenden starter allerede for de støne spejderes vedkommende om fredagen, og

bævere/ulve vil støde til resten af gruppen om lørdagen, Denne hyggelige weekend

finder igen i år sted i Assenbæk Spejdercenter.

Som altid vil weekenden gå ud på at få en forsmag på den forestående højtid, så der skal

klippes julepynt, laves juledekorationer, og mon det ikke også bliver til en lille tur rundt

om juletræet.

Turen slutter søndag med kaffe og afhentning af forhåbentlig trætte men glade børn.

Horne-Tistrup Spejderne/Anj a

Å2il
9T€////
Y////
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FAMILIE OG FRITID

@
Mad for hele familien tirsdag den 7. november kl. 19.00 i skolekøkkenet, Horne
Skole

Tå selv bord med en spændende menu arrangeret af kurset: Madlavning for mænd
v/l-isbet Hansen, Horne

så hop aftensmaden over denne aften og tag hele familien med til en hyggerig aften.
Medbring kop, bestik og tallerken,

Efter maden er der amerikansk lotteri.

Voksne: 45 kr,

Børn: 25 kr,

Maks. pris pr. familie: 125kr.
Desuden sælges øl til 5 kr, og vand til 3 kr.

HUSK bindende tilmelding senest den 30, oktober til Mona Clausen, tlf, 7526-0400 eller
Kirsten Bødskov, tll T 526-031 2

Gode manerer og spilleregler for ordentlig omgang med andre er til højbords når
Gitte Hornshøj drager land og rige rundt som dirigent ........ men fint skal det IKKE
VæTE

Der bliver leet, når den lattermilde jyske år 2000 udgave af Emma Gad, Gitte Hornshøj
foran store og i mindre forsamlinger taler om pli, takt og tone - eller hvordan vi omgås
hinanden på en ordentlig måde.

Gitte Hornshøj har grebet den nye trend, behovet for igen at lære sig alle de synlige og
usynlige spilleregler på livets landevej,

Der skal være takt og tone - med plads til unoder, er Gitte Hornshøjs motto, Det må
aldrig blive sådan, at regler og former er det vigtigste eller gør det besværligt at gå i

byen,

Kom og oplev Gitte Hornshøj på Horne Kro, tirsdag den 28. november kl. 19.30

Entre: 60 kr. plus kaffe
Alle er velkomne
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FAMILIE OG FRITIDS AFTENSKOLE

Husk foredrag:

Livet er i det mindste en historie værd v/Erik Lindsø, Rønshoved

Torsdag den 26. oktober kl. '19.30 iHorne Skole

Mexico - en rejse værd vlAnne Merete Nilausen, Tinghøj

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 i Horne Skole

Lysbilledforedrag

Alle er velkomne

Pris for et enkelt foredrag 40 kr.

Tove Sørens en, llf . 7 524-1044

,iloprta
,J€ro

JULEFROKOST 1. OG 8. DECEMBER KL. 19.00 - O2.OO

Stort tag selv bord med bl,a,:

3 slags sild

Gravad laks med sennepsdressing

Ribbensteg og and med rødkål

Hamburgerryg med grønlangkål

Risalamande med kirsebærsauce

Spisning inkl. musik 150 kr,

Ring og bestilbord, tlf.7526 0019 - på gensyn

Horne Kro/Kirsten Hansen

JULEHYGGE MED FAMILIEUNDERHOLDNING 2. JULEOAG KL. 12.00 - 16.00

Se næste nr. af HornePosten
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Som tidligere nævnt ramte kommunens besparelser sidste år os særdeles hårdt. Da
budgettet for dette år kom, måtte vi konstatere, at der ikke var ændret på dette. Specielt
timetildelingen samt tildelingen af vikartimer ramte hårdt. Da elevtallet har været stigende
de sidste år (nu 160 elever) kniber det gevaldigt at få de tildelte timer til at slå til, For ikke
atkøre helt ned på minimumskravet i undervisningstimerne, har vi været nødt til at skæ-
re andre steder,

I første klasse har vi skåret hjemmebesøget væk. Hytteturen i 3. klasse er sandsynligvis
droppet. Klasselærerne har fået fem timer til at deltage i en klasseudflugUlørdagstur, men
også dette er blevet skåret væk, Lejrskolen i 6. klasse er blevet reduceret til fem mod før
seks dage. Lærerne og forældrene fandt det meget uheldigt ikke at kunne få klasselære-
ren med på klasseudflugten. Skolebestyrelsen finder det også meget væsentligt, at læ-
rerne er med i dette sociale arrangement med børn og forældre. Sagen blev taget op på
sidste bestyrelsesmøde, hvor vi besluttede at finde den nødvendige tid, så turen kunne
gennemføres. skolen og sFo holder derfor lukket grundlovsdag tirsdag den s. juni.
Normalt er børnene i skole fra 8. 1 5 - 12.00 denne dag.

i skolebestyrelsen er vi med til at fastlægge principper for skolens virksomhed, Vi vil på
de næste møder kigge nærmere på disse, da det er et par år siden, de sidst er blevet
ændret. Der er flere områder vi har principper for, f.eks. timefordeling, fagfordeling, lejr-
skole/ekskursioner, forældresamarbejde og vikardækning,

Elever og lærere har forhåbentlig nydt et afbræk fra hverdagen, når skolen igen mandag
ringer ind efter efterårsferien,

Forhåbentlig kommer mange forældre i skolen om en uge nemlig fredag den 22. okto-
ber, hvor vi haditionen tro holder forældredag.

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.7515{525
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HORNE KIRKE
Menighedsrådsvalget i Horne Sogn

Det bekendtgøres herved, at der kun er indleveret 6n kandidatliste, Derfor er følgende 7

kandidater valgt:

Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20

lnga Hjortkjær, Habrehøjvej 17

Grethe Ladefoged, Gunderupvej 65

Viggo Aarhus, Gl. Landevej 70

Svend Bruun, Gl. Landevej 58

Peder Enemark, Lundagervej 16

Keld Jochumsen, Habrehøjvej 18

På bestyrelsens vegne/Svend Bruun

i:il?::::::::::.s s,a*erden 16 0k.ber(uge42) H w

Horne I F/Fodboldudvalget

HOLD TIDSPUNKT KONTINGENT

Miniout drenoe kl. 14.00 -14.45 200 kr.

Miniput piger kt. 14.45 - 15.30 200 kr.

Lilleout oioer kt. 14.45 - 15,30 215kr,
Micro årq. 93, 94 oq 95 kt. 15.30 - 16.30 200 kr.

Lilleput drenge kt. 16.30 -17.30 215kr,

Drenge/piger 215kr.

Junior herrer kt. 17.30 - 18.30 225kr.

Dame iunior kr, 18.30 -'19,30 225kr.

Ynolinoe 250 kr.

Dame senior kt. 18,30 - 19.30 1.050 kr. pr. hold

Herre senior oo Oldbovs kl. 19.30 - 21.00 1.050 kr. pr, hold
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LIVSKVALITET - ET SKRÆKKELIGT ORD!

Picasso fortæller om en mormor, der sammen med
et barnebarn sad på kirkegården ved en grav, hvor
hendes mand og tre af hendes børn lå begravet.
Hun sagde ikke noget. Hun sad der bare med et
mildt ansigtsudtryk. Da barnebarnet spurgte: ,Mor-

mor, hvorfor sidder du sådan?' var svaret: ' Det vil
du engang forstå. Den dag kommer, hvor du med
alle minder i sindet opdager, at livet er kort, og når
du opdager det, vil du glæde dig endnu mere ved
duften af en rose, ved synet af en hest og en kat og
dem, som du holder af."

"Den, Guds klarsyn falder på, ser det store i det små" (piet Hein)
Et menneske er kun levende i sammenhæng med dets omgivelser. Med alle kan vi
snakke om vind og vejr uden at gøre noget ved det, og når man rigtig tænker over livet,
drejer det hele sig så i virkeligheden om et stykke med leverpostej? (storm p.)

Livet er ikke det værste man har - og om lidt er kaffen klarljf. Benny Andersen: Se hvil-
ken morgenstund! Og så taler vi om livskvalitet?? Ordet'livskvalitefl' er et skrækkeligt
ord, som om livet ikke har kvalitet i sig selv.
om en pølse kan man forlange kvalitet, men serv om livet kan være både speget og
røget, så er det ikke et produkt på linie med en pølse, der kan kasseres, hvis pølsen ikkå
har den kvalitet, vi ønsker. Livet kan vi ikke kassere. Det kommer med lyset og kan over-
vælde os tilforundring, også når mismod banker på døren.
Det fortælles om storm P. , der ved sin humor gjorde sig fri af mismod, at han ofte gik tur
på Frederiksberg kirkegård, En dag, da han var på en af sine ture, kom han forbi kirke-
gårdsgraveren, der netop havde færdiggjort en grav. Graveren havde sat sig til hvile
med sine ben dinglende ned i graven, Da storm p, gik forbi, sagde han: "Nå, De har nok
fået lov til at være lidt oppe i dag!"

Jeg har mine sanser og omgivelser: Børn, bØrnebørn, venner og naboer, "samt den vin,
der glæder hjertet og den skønhed, der fryder øjet" (salme 104) . . . ,. Jeg fik lov til at være
oppe i dag!

C.J. Grås, Bjerremose
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ENDNU ET VELLYKKET PRIMO STÆVNE w@w
Søndag den 24. september løb endnu et Primo Stævne af stablen, Med højt solskin, 28

veloplagte hold, mere end 200 aktive spillere i aldersgruppen fra 4 - 8 år, kampe på 7

baner, 14 timers fodbold og et stort og medlevende publikum blev det endnu engang en

ubetinget succes. Stævnet var - som sædvanligt - godt organiseret og tilrettelagt af

Ungdomsudvalget med Hans Ole Hansen i spidsen. Det er et stævne vi kun kan være

godt tilfredse med og stolte af, og som naboklubberne meget gerne vil deltage i,

Stævnet er en god blanding af alvor og sjov, hvor det sociale er i højsædet. Naturligvis er

der god fight og kamp for at vinde, men der er jo medaljer til alle - og i øvrigt også en

sodavand - så der er jo næsten kun "farven" til forskel.

Hjemmeholdene fra Horne/Tistrup fi k følgende placeringer:

Årgang 1994 og yngre (S-mands): Horne/Tistrup 1 - nr. 4 og bronze

Årgang 1993 (S-mands)

Årgang 1993 (7-mands)

Årgang 1992, piger (5-mands)

Årgang 1992 (S-mands)

Årgang 1992 (7-mands)

Horne/Tistrup 2 - nr, 2og sølv

Horneffistrup 3 - nr, 4 og bronze

Horne/Tistrup - nr, 2 og sølv

Horne/Tistrup - nr. 2 og sølv

Horne/Tistrup 1 - nr,2 og sølv

Horne/Tistrup 2 - nr. 4og bronze

Horneffistrup - nr. 3 og bronze

Horne/Tistrup - nr, 1 og guld

Stævnet er - som navnet siger - sponseret af Primo Danmark IVS - på 12. år ll

Lyden er sponseret af Kaj Hedevang, Sig

En stor tak til de to sponsorer.

Tak fra en af de tilfredse og stolte trænere/Carsten Mortensen

Snnnl,uK
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862 Tistrup . T11.7529 9026
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VINDERE AF PRIMO DANMARK CUP 2OOO

&t"'ffi:ffi
Micro 1994 og yngre

Micro 1994 og yngre

Micro 1993

'lc

-.R ffi*W"i:m$'s ffi*rw:'[ W

Micro 1994 og yngre

w"$-s
Micro 1993

s

il
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Micro piger 1992

I
n

Micro piger 1992

Micro 1992
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Vindere af Region 4, Herreiunior B

Chano Ladefoged, Søren Skov, Stefan Achermann, Morten Pedersen, Mads Jo-
chumsen, Michael Burkarl, Bo Lindblad, Kim Pedersen, Martin Hansen, Christian

Bækby Nielsen, Kristian Gram, Lasse Lauridsen og Jan Vig Nielsen. Træner og

holdleder: Mads Guldager og Keld Jochumsen.

VINDER AF REGION 4 CUP 2OOO

HERRE JUNIOR HIFTTB

Vi vil gerne fortælle om vores deltagelse i Region 4 cup turneringen 2000, Det hele star-

tede den '18, marts i Ølgod, det var i øvrigt vores første kamp i sæsonen, vi hev en sikker

sejr hjem på 9 - 2 så vi fik en god start på sæsonen,

En uge efter spillede vi i Nr. Nebel og vi vandt endnu en storsejr på7 - 1 . Det rakte til en

suveræn førsteplads i puljen. Så spillede vi forårsturneringen og semifinalen kom som en

træningskamp før efterårsturneringen, den blev spillet på Horne Stadion mod Gørding.

Det blev en mere jævnbyrdig kamp end de to puljekampe, vi vandt 5 - 3 og så var vi klar

til finalen, Vi var meget spændte på hvem vi skulle møde. Det viste sig at kampen skulle

spilles på Rødding Stadion den 10. september. Det skulle vise sig at blive en spænden-

de og dramatisk kamp. Ved halvlegen var stillingen3 -2 til Rødding, vifik dog udlignet

inden for det sidste kvarter af anden halvleg. Kampen skulle afgøres, så vi måtte ud i

forlænget spilletid, her havde begge hold store chancer for at afgøre kampen, men det

endte 0 - 0 derfor måtte vi ud i straffesparkskonkurrence, Det gjorde det selvfølgelig

endnu mere spændende, Vi valgte hurtigt de fem skytter, og det viste sig at være en

rigtig god beslutning af træneren (bortset fra en der brændte) da vi vandt 4 - 2, Så var

ø@w
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sejren i land efter en lang og hårdspillet kamp, der blev uddelt fem gule kort, så den var
ikke helt fair. Men i de situationer vi var i undertal, var det en stor fordel for os, at vi hav-

de en ekstra mand med på tribunen, i form af de mange tilrejsende tilskuere/forældre. En

mand fra JBU var til stede og overrakte medaljerne og pokalen. Det er dejligt at se resul-

tater efter hårdt slid på grønsværen, en stor tak til vores fans/forældre for god opbakning.

Hilsen 11 Burkarl og 6 Jochumsen

DRENGE A VANDT BRONZE VED VILDBJERG CUPø€) 
W

Drenge A som vandt bronzemedalje ved Vildbjerg Cup:

Michael Dejgård, Uffe Holm, Lasse Hindsig, Jesper Mosbacher, Lars Nielsen, Sø-

ren Vig Nielsen, Chris Sørensen

Dennis Hansen, Frank Larsen, Kenneth Henriksen, Bjarke Lund Jensen, Troels
Bjerg, Jacob Hermansen, Lars Ladekjær, Steffen Pedersen

Træner og holdleder: Poul Vig Nielsen og John Larsen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 15



å
BG.CUP

Daniel Gårtner, Stetfen Lund Jensen, Niclas Gårtner, Steffen Ditlevsen, Mads Møl-

ler, Peter Friis Hauge og Jais Myrhøj

På billedet mangler Kim Brun Nissen

Holdet trænes af Kaj Gårtner

HoRNE/TtsrRUp MrNtpurrER vANDT BG-cuP n@
Horne/Tistrup miniputterne vandt søndag den 17. september 2000 BG-Cuppen i

Der deltog i all24 hold i turneringen, og Horne/Tistrup deltog med 4 hold,

Horne/Tistrup 1 vandt turneringen efter en overbevisende indsats. I indledende runde

blev Ølgod 3, Bork, Varde 2, Grindsted 2 og Strellev/Lyne slået med en samlet målscore

på30-1.

I semifinalen mødte holdet Grindsted 1, der blev slået med 4-0.

Derefter var man klar til finalen, her var modstanderen Varde, som man dagen før i tur-

neringen havde tabt 1 - 5 til, Men drengene var opsat på revanche, og på en god fight

klarede de 1 - 1 i den ordinære kamp, De var så klar til omkamp efter golden goal prin-

cippet, og allerede i det første minut scorede de det afgørende mål til slutresultatet 2 - '1,
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MICRO 92 . GULDVINDERE I REGION 4 ø@w
Efter 5 vundne kampe ved stævnet i Næsbjerg den 24. september kunne Horne/Tistrups

Micro 92 kåres som vindere af Region 4 (billede på forsiden),

Stående: Hans Guldager, Rasmus Gårtner, Martin Krog, Lars Christensen, Renå

Guldager, Mike Jensen, Carsten Mortensen

Siddende: Jacob Jensen, Simon Enggaard, Kent Christensen, John Andersen,
Frank Pedersen, Christian Mortensen, Preben Gårtner. Mangler Peter Sørensen

HORNE 4H TAKKER

Efter et veloverstået årsmøde vil Horne 4H hermed rette en stor tak til nedennævnte
forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige sponsering af præmier ved vort
bankospil.

SINDBERG, ØLGOD HORNE AUTOVÆRKSTED v/John Borg
BG BANK DAGLI'BRUGESEN, HORNE
UNIBANK SVEND AA. ØSTERBERG
VESTJYSK ANDEL, HORNE VOGNMAND FLEMMING CHRISTENSEN
SYDBANK OSKARSAUTOVÆRKSTED
DE LAVAL STRØMGÅRDS EL-SERVICE
ANDELSKASSEN, HORNE HORNEHALLENSCAFETERIA
SAXOFONI HORNE-VITTARP MASKINFORRETNING ÆS
TONNESEN HORNETØMRERFORRETNING
HORNE MURERNE MEKANIKERANDERS K. JENSEN
TISTRUP-BOUNUM SMEDE- OG MASKINFORRETNING

,Ilopna
,J{,eo

Et aod€ s€ed a€ mødes

Jegr grlæder mig dl at se ,/ez

6W. venztsrÅzzsen

--7 K*s€eo Eanse.ø

2." ilf 7526-00/9

TS Tømrer &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 42 80

STøT VORE ANNONCøRER - DE STØTTER OS 17



HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETEI

23.10.00

30.'t0.00

06.'t1.00

1 3.1 1 .00

20.1 1.00

27.11.00

04.12.OO

Jørgen Andersen, Lunde. Formand Ribe Amtskreds.

Maria Zickert Sørensen

Hans P. Madsen - Viggo Aarhus. Lysbilleder fra Sydafrika.

Finn Pedersen, sognepræst, Home - Thorstrup.

Lone Tranberg, Tistrup synger og fortæller.

Anny Nielsen, Strellev. Oplevelser fra Cuba.

Thea Smith. Skæbne-fortællinger.

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

SUND FORNUFT TIL SPORT

Det handler om tryghed. Både før, under og efter sporten er det vigtigt, at du
drager omsorg for din krops vel og vel. Uanset om du jogger i din fritid eller
dyrker idræt på eliteniveau, skal du nemlig fungere optimalt - både for at opnå
de bedste resultater, men også for at undgå ubehagerige følgegener. Derfor kan
du få stor glæde af Matas Sports Care produkter,

MATAS SPORTS CARE
Sund fornufr til sportn

7
/
/
/
/
/
/I
,
,I
/
,
,
,
/
,
/
I
/
/
./
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Skanemæssrg rådgivning ' Ilogf'øring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. rcvisor H.D. . Rotbølvej 9, Horne,6800 Varde . Telefon 75 26 OZ 47

- indhent uforbindende tilbud

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

Salg og rep. af cykler.

Åbningstider: kl. 7.30 - 12.00
eller efter aftale.

Svend Aage Østerberg
Kirkebakken 5, Home

Tr.7s 26 01 02

AFUTSGÅ..RD . 7OEYEGAOE' 3

H- tt
BRUUN I

sroerour19.a[zrsrrtr 75æse 
_ ]

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Optiker & kontaktlinseoptiker
Storeg ade 23, 6862 Tistrup

Itf .75291287

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

Ttf. 7 5299093 t7529909E
Biltlf . 2022 49 40 t 20(.2 49 40

. Naturgu

. Solvarme

. Ventilation
' Kloak

. Blikkenslagemrbejde

. Vand
' Vorme
' Smitet

Homelund:
Fabrlksvei 23, Horno
6800 Varde
Trr. (05) 26 00 11

VestjysltAndel
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Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00

Dqglt; o

HORNE.

Frisk, billig
og lige i nærheden

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

6800 VARDE TLF. 75260L44
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KIRKETIDER

Søndag 22.10.2000 kl. 19.30

Søndag 29.10.2000 k|.09.00

Søndag 05.11.2000 kl. 10.30

Søndag 12.11.2000 kl. 09,00

Søndag 19.11.2000 kl. 10.30

Søndag 26J12000 kl. 10.30

Søndag 03.12.2000 k|.09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Kristen Krog, Thorstrupvel 154, Horne

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

flf.7526-4055

ilf ,7526-0442
ilf.7526-0085

ilf, 7526-0031

EFDI\
r å(r {sr{I

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave Stof senest Bladet udkommer

Nr. 240 Lørdag den 25 november 7.-8. december

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Uhre Schmidt, Stausvej 7, 6800 Varde, [t.7522-0ffi7
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 7526-0074

Leif Sønderskov, Porsevej 1 1, Horne, 6800 Varde, lf. 7 526-Q527

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

EIEEItrNIGIITO
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tll. 75 26 02 1't,fax. 75 26 03 96

Advokat Per Bovidn Christensen
Jernbanealld 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Vardc, tlf. 75 26 U 70
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kJ. 16.00 - 17.00
Konto(id privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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okt.

nov.

dec.

Jan.

febr.

24,10.2000

27j02400
04,1 1,2000

07.1 1.2000

15.11.2000

22.11,2000

26,1 1.2000

28.11.2000
01j22000
02.12.2000

05.12.2000

08.12,2000

15.12.2000

17j22000
26.12,2000

09.01.2001

20.01.2001

30.01,2001

03,02.2001-

04.02.2001

08,02.2001

08.02,2001

04.03.2001

07.03,2001

27.03.2001

uge '14

03,04.2001

10,04.2001

19.06.2001

AKTIVITETSKALENDER

Generalforsamling Horne Støtteforening

Forældredag på skolen

Revy i Horne hallen, HIF

Familie og Fritid, mad for hele familien

Generalforsamling Horne Gymnastikforening

Generalforsamling i Horne ldrætsforening

Julemarked i Horne-hallen

Familie og Fritid, takt og tone

Julefrokost på Horne Kro

Horne Havekreds, Julearrangement på Horne skole
Julekoncert i Horne Kirke

Julefrokost på Horne Kro

Juletræsfest

Juleoptog

Julehygge m. familieunderholdning på Horne Kro

Familie og Fritid, forbrugeraften ml/est Energi
Højskoledag m. Niels Højlund, Erik Grib og Mats Rudklint
Generalforsamling i Horne Sogneforening

Hornemesterskaber i badminton

Skolefest

Ældremøde i præstegården

Kirkekoncert m. Pernille Tommerup, Thomas Krogh og Birgit

Anthonsen

Fælles forældremøde på skolen

Horne Aftenskole, afslutning og udstilling

Åbent hus uge på skolen

Familie og Fritid, generalforsamling

Familie og Fritid, modeopvisning

ldrætsdag på skolen

marts

april

junr
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RENAULT

Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. vvs-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvej t 48
Bounum
687A ØQod

rf. 75 26 0t 55
rf.75299333
Bil. 40 28 33 93

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Ttf. 75260163 - bittlf. 2122680U20330163 tl

o:

effi
Dol

$q:B[1[?'
IIOEI,NE
JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 vAflDE - TLF: 75 26 00 93

Vognmand

Flemming Christensen
Horne. Tlf. 7526-0205

Biltlf. 3028-1395 el. 3025-1395

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

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

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

AAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

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

Mekaniker

Anders l( Jensen
Køb & salg af biler
Auto & traktor rep. udføres
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Horne SogneArkiv
Anna Uhre Schmidt
Solvangen 12
6800 Varde

- er tilfredse med Andelskassen

I en stor kundeundersøgelse erklærer 930/o sig enten

tilfredse eller meget tilfredse med at være kunde
hos os. Og 88o/o vil gerne anbefale dig at skifte til

Andelskassen. Hvis du endnu ikke har besluttet dig,

så prøv at tale med nogle af vores kunder - de er

nemlig vores bedste ambassadører.

På wr,nruu.sda.dk kan du laese mere om, hvorfor

Andelskassen har Danmarks mest loyale kunder.

*) Tal fra Dansk Kundeindex indsamlet af Markeds/Consult og Finanssektorens

Uddannelsescenter i maj 2000.

AÅ[aetskasse
Krosvinget 4, Horne

6800 Varde

Telefon 75 26 00 10

rary,uw.sda.dk/horne

24


