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BøRNEHAVENS NYE LEGEOMRADE

Så er vi færdige med at indrette vores nye legeområde.

Vi vil gerne takke Horne Støtteforening og Fonden tilforskønnelse af Horne by og sogn

som har ydet støtte til indretningen.

Horne Støtteforening har givet et bidrag til vores nye skur, hvor vi parkerer moon-cars og

cykler.

Fonden til forskønnelse af Horne by og sogn har givet et bidrag til beplantning og plante-

kummer.

Resultatet kan ses på billederne.

På vegne af forældrebestyrelsen og personaleVAnnette H, Christensen
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Autoriserel El-instollotør, Horne. Tlf. 7526'0166

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

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

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

Var$e.ApS
evlsron

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
Ttf.7s26-0430

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

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydcr alt lige fra alm. service,
nybyggeri, industri, landbrug
til hvidevarcr m.nr.
Døgnvagt pe If. 7526-0070
Mobiltlf. 2016 6670

[iner Strømgård Hvitl
\/r. Iljerremosevej 27, Horne

Hor:ne
Tørnrerforretning
@

TLf.75260214

. AOLICBYQCEBI rrlrLurrEr
o tNDvST BIBI/QQEBI ////t gt9 -_, /////o LTNDBBUCSByeqEnT ///FhEhNWt FBTTIDSHUSE
. BEPASASTIONSASBEJDE
t PB'JEXTEBINQAFAYQQEEI

Tomrerm.: KnudLundHattsen,752602I4
Ing.: Morten Henneberg' 75260316
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HØSTFESTEN 2OOO

sæt kryds i kalenderen

lørdag den 23. september 2000 kl. 19.00-02.00

Sted: Det sker i Horne-hallen

Hvem er musikken? Ja, har du/l været der før så kender I orkestret SILVER MOONS

Rigtig god musik skulle vi hilse og sige,

Madkurv + drikkevarer må I gerne medbringe" Drikkevarer kan også købes i hallen'

Der kan bestilles mad på:

Horne Kro, tlf, 7526 0019

og

Sækbæk Kro, tlf. 7526 0430

Kom med godt humør, det er i Horne det sker. - Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.

Horne Sogneforening
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HORNE IDRÆTSPARK

Lone og Niels Hviid har opsagt deres stillinger som henholdsvis forpagter af cafeteriet og

hal/stadioninspektør,

Jeg har i samråd med Lone og Niels valgt at offentliggøre det i Horne-Posten for på den

måde at komme eventuel rygtedannelse i forkøbet. Opsigelsen er gældende fra foråret.

Lone og Niels havde fra ansættelsens start givet det en chance på 5 år, Men arbejdsbyr-

den har ikke stået mål med indtjeningen, ligeledes har det været svært at få et alminde-

ligt familieliv til at fungere,

Stillingerne vil blive opslået ledige bl.a. her i Horne-Posten engang i det nye år. For de,

der har "lyster" i den retning, er der gode muligheder for at overveje en ansøgning.

På bestyrelsens vegne/Keld Jochumsen

BADMINTON

Ledige baner fredage fra kl. 18.50 - 20.50

Pris pr. bane 950 kr.

mw
BadmintonudvalgeUElse Marie

KROKET

Der spilles nu kroket på Horne Stadion hver mandag og torsdag kl. 14.00
mw
Kroketudvalget

TEATERU DVALG ET ORIENTERER @w
Så er det atter revytid. Vi er så småt i gang med forberedelserne, så alt skulle forhåbent-

lig være klar til lørdag den 4. november, Men hvis I har oplevet nog6t morsomt, vil det

være en stor hjælp, hvis I henvender jer til teaterudvalget, På forhånd tak.

TeaterudvalgeUBirgitte Antonius
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HORNE PENSIONISTFORENING

Mandagsmøderne starter på Hornelund den 25. september kl. 14.00 og ikke som nævnt

i skolen kl. 14.30.

Velmødt.
Bestyrelsen

INDENDøRS FODBOLD

Træningsstart mandag den 16. oktober (uge 42)

Tidspunkter offentliggøres i UGEBLADET ØLGOD

EW
Fodboldudvalget

HORNE GYMNASTIKFORENING "*'ft
Generalforsamling onsdag den 15. november 2000 i Horne-hallens mødelokale (se

næste udgave af Horne-Posten),
HGF/Lene Jensen

HORNE GYMNASTIKFORENING

Rettelse til gymnastikprogrammet i sidste udgave af Horne-Posten:

Store drenge træner tirsdage kl. 16.00 - 17.30.

"'.,*t

HORNE STøTTEFORENING

Horne Støtteforening (Banko) afholder ordinær Generalforsamling

tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

i Horne-hallens m"6delokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Horne Støtteforening/Leif Sønderskov

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

Bankoklubben
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IDRÆT OM DAGEN

Nu skal vi i gang igen i Horne-hallen.

0nsdag den 20. september kl.9.00-11.00

Vi skulle gerne være mange flere i år, så vi appellerer til alle fra tidligere år om at tage en

ny deltager med. Der er ingen aldersgrænse, hverken op- eller nedad. Det drejer sig om

at dyrke idræt på egne betingelser.

Tilbuddene er mange og man kan frit vælge mellem badminton, billard, hochey, short-

tennis, boccia, bordtennis eller gymnastik. Gymnastikken vil blive ledet af lngeborg eller

lngrid. Til orientering for nye deltagere er gymnastikken fra kl. 9,45.

Vi følger reglerne under F.M.l. - Foreningen til fremme af motion og idræt om dagen. De

støtter os med udgifter til halleje, men de ser gerne, at vi bliver flere deltagere eller sæt-

ter gebyret op. Vi starter med 10 kr. pr. gang.

Som noget nyt kommer "Mini Legestuen" den første onsdag i hver måned. Hallen er jo

stor, så der må være plads til alle.

Kom og vær med fra starten den 20. september til glad motion og idræt for alle,

Udvglge{Regnar, lngeborg og lngrid

SnnnnuK
Huad kan ui gøre for dig!

Storegade 25 . 6862Tistrup . f1f.75299026

FONDEN TIL FORSKøNNELSE AF HORNE BY/SOGN

Ansøgninger om benyttelse af fondens afkast skal være bestyrelsen i hænde senest den

1. oktober 2000,

Alle kan søge - eneste betingelse er, at formålet er til glæde for Horne by/sogn.

Ansøgning sendes tilformanden Anna Metha Søndergaard, Ølgodvej 131, Asp.

Horne Sogneforening
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MINI LEGESTUEN.

Mini Legestuen vil den første onsdag i hver måned være I hallen

samtidig med idræt om dagen. Det kosterl0 kr. pr. gang.

Der vilvære mulighed for at købe kaffe m.m.

Mini Legestuen kører videre som før hver fredag formiddag kl. 9,00 - '12'00.

Medbring selv kaffe, the, 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.

TAK TIL HORNE STøTTEFORENING.

Legestuen vil gerne takke Horne Støtteforening mange gange for de to Ricshaw, som vi

har fået. De skal nok blive flittigt brugt af børnene i legestuen, minilegestuen og

børnehaven' 
Hilsen legestuen / Ninna Gejl Pedersen.

t-----/-t 
-t--7 Kzrsten Eaasen

Zi2' tlf 7526-00/,9

TS TøMrEr &
Byggemontage
V/TOM SCHRøTER
OVERBY MALLEVEJ 11
HORNE . 6800 VARDE
TLF. 75 26 06 19
BtL 40 17 4280
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FAMILIE OG FRITIDS AFTENSKOLE
Der er ledige pladser på følgende hold:

Stenhugning v/Erik Henriksen

Onsdag den 20, september kl. 19.30

30 timer 420kr.

Dukker, trolde m.m. v/Manny Olesen

Fredag den22. september kl. 17,00

30 timer 420kr.

Madlavning for mænd v/Lisbet Hansen

Tirsdag den 26. september kl. 19.30

30 timer 420kr.

Patchwork v/Edith Bolding
Lørdag den 30. September kl. 09.00

14 timer 200 kr.

Madlavning for landboungdom v/Betina Andersen

Onsdag den 11. oktober kl. 19.00

30 timer 420kr.

Pileflet v/Elsebeth Øberg
Fredag den 10, november kl. 18.00

20 timer 280 kr,

Knipling v/lnge Poulsen

Torsdag den 4. januar 2001 kl. 14.00

30 timer 42Akr,

FOREDRAGSRÆKKE

Fortællinger fra gamle Danmark v/Nis Boesdal, Danmarks Radio

Torsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Horne Skole

Oplevelser som præst på Grønland v/Bent Lomholt, Nimtofte

Mandag den 9. oktober kl. 19,30 i Horne Skole
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Livet er i det mindste en historie værd v/Erik Lindsø, Rønshoved

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Horne Skole

Mexico - en rejse værd v/Anne Merete Nilausen, Tinghøj

Tirsdag den 31, oktober kl, 19.30 i Horne Skole

Alle foredrag 140 kr. For enkelte aftener 40 kr, Af hensyn til lærere og kursets start be-

des du tilmelde dig i god tid, Deltagerbetaling første aften.

Tilmelding tilTove Sørensen, Ilf .7524-1044,

FAMILIE OG FRITID

I samarbejde med Lyne er vi indbudt til foredrag i Lyne Skole

onsdag den 11. oktober kl.19.30

"Splittede sjæle - nervøs spisevægring"

Foredrag ved Erna Poulsen, Lemvig

Et interessant emne for både unge og ældre.

I samarbejde med Orten-Tinghøj er vi indbudt til foredrag i Tinghøj Forsamlingshus

torsdag den 21. september k1.19.30

"Damen i den røde jakke"

Foredrag af Dorte Gramkow

Plejebosagen - set fra Dorte Gramkows synsvinkel.

Mandag den 20. oktober 1997 vil altid stå stærkt printet i Dorte Gramkows erindring. Det

var dagen, hvor hun blev sigtet i danmarkshistoriens største drabssag.

Det blev også dagen, hvor et årelangt mareridt tog sin begyndelse for den tidligere pleje-

hjemsassistent. Hun vil i foredraget komme ind på, hvorfor det netop blev hende, der

blev sigtet, og om det kan ske for andre også,

Pris 60 kr, ekskl. kaffe.

Familie og Fritid, Horne/Mona Clausen
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Nogle forældre undrede sig nok, da de så børnenes skoleskema for i år. Lektionerne er

nemlig blevet ændret sådan, at der indgår to lektioner inden et frikvarter (1 modul). Dette

skulle give mulighed for længere undervisningsforløb uden at blive afbrudt af klokken, I

de fleste fag er det en fordel at have to lektioner ud i 6n køre, det kan naturligvis ikke

praktiseres alle steder, Hvis ikke det er ens fag i de to lektioner, er der kun et kort lærer-

skifte imellem. For hvert modul (to lektioner) er der 5 min. elevpause, som lærerne og

eleverne selv disponerer over. Der bliver færre frikvarterer, men til gengæld bliver de

længere, så eleverne får bedre tid til at lege, Modulordningen betyder også, at spisefri-

kvarteret allerede er fra kl. 9,50-10.00.

Skoledagen ser nu således ud:

08.15-09.50 undervisning inkl. 5 min. elevpause

09.50- 1 0.00 spisePause

1 0.00-1 0,25 frikvarter

10.25-12,00 undervisning inkl' 5 min' elevpause

1 2.00 - 12. 1 5 frikvarter

12.15-'13.50 undervisning inkl. 5 min' elevpause

Skolen havde lukket dørene op, da Horne havde arrangeret "Åben By". Enkelte benytte-

de lejligheden til at se skolen indefra. Nogle gamle elever ville vise deres børn, hvor de

havde gået i skole for flere år siden.

I denne uge er llse Aggerholm og Kirsten Høgh med 6. klasse på lejrtur til Bornholm.

Bemærk: ldrætsdagen med Mejls Friskole er ændret fra mandag den 18' juni 2001 til

tirsdag den 19. juni 2001.

EItrtrAEICIIIIEI
P. Strange-Hansen A/S

Sladionvej 16, Horne, 6800 Varde, tll. 75 26 02 11,1u<.75 26 03 96

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller
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HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:
Fra september 2000 til april 2001 - se nedenstående.

Emne/Aktivitet: HVER MANDAG

Yderligere oplysninger og tilføjelser til programmet vil blive bekendtgjort under sammen-

komsterne, der foregår på HORNELUND.DeT serveres kaffe til medbragt brød.

Kørsel til møderne arrangeres ved henvendelse til HORNELUND - Tlf 7526 0900. Pris 10 kr,

som betales til chaufføren.Formand i pensionistforeningen Lea Mortensen, Rolighedsvej 1,

Horne, Tlf 7526 0328.

Ole Juul, Askov, Livsglæde og livskvalitet.

Tirsdagsmøde med SigÆhorstrup på Birgittegården kl. 14.00.

Underholdning af Vonsild Have revyen.

Eigild Schult, Tistrup. Et liv i det vilde vesten.

Pasgård Tøjservice, Herning

Jørgen Andersen, Lunde. Formand Ribe Amtskreds.

Maria Zickert Sørensen

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

Finn Pedersen, sognepræst, Horne - Thorstrup.

Lone Tranberg, Tistrup synger og fortæller.

Anny Nielsen, Strellev. Oplevelser fra Cuba.

Thea Smith. Skæbne-fortællinger.

Juleafslutning ved lnga Hjortkjær.

Henry Lauridsen, Stenderup. Foredrag.

lnger og Erik Klemmensen, Nymindegab. Sang og musik.

Arne Holm Pedersen, Askov. Film fra Norge.

Forhenværende forstander, Gynter Nielsen, Brejninggård.

Generalforsamling.

Harald Christensen, Vejen. Det brune guld.

Karl Lunddal Jeppesen. Historier på fynsk.

Karen Marie Hansen, Agerbæk.

Firkløveret fra Hemmet. Sang, musik og historie.

Lærer Knud Tarpgård. Fortællinger fra eventyr, myter og sagn.

Erik Erbs, Alslev.

Afslutning.

25.09.00

03.10.00

09.10.00

16.10.00

23.10.00

30.10.00

06.1 1 .00

1 3.1 1 .00

20.11.00

27.11.00

04.12.00

11.12.00

08.01.01

15.01 .01

22.01.01

29.01.01

05.02.01

12.02.01

19.02.01

26.02.01

05.03.01

12.03.01

19.03.01

20.03.01
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FODBOLDKAMPE PA HORNE STADION
t-ol
,")

Lørdag d. 16.09.00

Lørdag d.'16.09.00

Søndag d. 17,09.00

Onsdag d. 20.09.00

Lørdag d. 23.09.00

Torsdag d.28.09.00

Lørdag d, 30,09.00

Søndag d.01.10,00

Lørdag d.07,10.00

Søndag d, 15.10.00

kl. 10.00 Miniput 2

kl. 11.10 Miniput 2

kl. 10,00 Microput-piger

kl. 10.25 Microput-piger

kl. 11.00 Drenge

kl. 12.30 Serie 4

kl. 17.30 Lilleput-piger C, 2

kl. 17.30 Lilleput-pigerC, 1

kl, 12.00 Lilleput 1

kl. 13.30 Serie 4

kl. 17,30 MiniputC, 1

kl, 18,40 MiniputC, 1

kl. 17.30 Miniput C, 2

kl. 18.40 Miniput C, 2

kl. '10.00 Miniput 2

kl. 1 1.10 Miniput 2

kl. 10.30 Serie 6

kl. 13,30 Serie 4

kl, 10,45 Lilleput 1

kl, 12.00 Junior 2

kl. 13.30 Serie 6

kl, 15.15 Dame Junior 2

kl. 10,00 Serie 4

HorneÆistrup - Varde lF

Billund lF - Horne/Tistrup

Horne/Tistrup - Varde lF 2

Grindsted - Horne/Tistrup

Horneffistrup - Kibæk lF

Horne - Sigffhorstrup

Horne/Tistrup -
Outrup/Lunde/Kvong

Horne/Tistrup - Oksbøl B

HorneÆistrup - Tarm lF

Horne - Glejbjerg

Horneffistrup 1 - Grindsted

Sig/Thorstrup - Horneffistrup 1

Horne/Tistrup 2 - Nordenskov lF

Centrum lF - Horne/Tistrup 2

Horne/Tistrup - Ølgod lF

Lunde B - Horne/Tistrup

Horne - Vrøgum

Horne - Nr, Nebel/Bork FK

Horne/Tistrup - Ølgod lF

Horne/Tistrup - Varde lF

Horne - Nymindegab lK Vest

Hornellistrup - Sædding G lF 1

Horne - Næsbjerg RUISøndag d,22,10,00
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TORVEDAGEN 19. AUGUST 2OOO

Torsdagen startede med fint vejr fra morgenstunden og kunne ikke få en bedre start.

Morgenkaffen trak mange mennesker til, bordene var hurtigt fyldte, Det var dejligt at se.

lgen i år var der stor tilslutning af stande - en stor tak tiljer, Ligeså en stor tak til alle

private, forretninger og foreninger og ikke mindst Niels Øllgaard Madsen som igen bidrog

med et større beløb til Torvedagsudvalget.

TORVEDAGSNøGLER

Navnene på dem, der havde de rigtige nøgler til låsene:

rs.
s'hy'
"L'E

^/\\>--)
$>v"(R

1. Præmie:

2, Præmie:

3. Præmie:

4, Præmie:

5. Præmie:

6, Præmie:

Dagli' Brugsen, Horne, værdi 2.500 kr. - Palle Bendiksen

Oskars Autoværksted, værdi 1,000 kr. - Ole Dinesen

Mekaniker Anders Jensen, værdi 1.000 kr. - Anders Møller

Borg Biler, værdi 1.000 kr. - Palle Bendiksen

Horne Kro, værdi 500 kr. - Hanne Burkarl

Horne-hallens Cafeteria, værdi 500 kr. - Tove Jensen

DqslL o

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. 75260L44RNE,
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TREFFCO ÆS, ny annoncør i Horne-Posten

I dette nummer af Horne-Posten byder vi velkommen til en ny annoncør, TREFFCO A/S,

Murervej 16, Sædding,67'10 Esbjerg V, t|f.7515-0525,

TREFFCO ÆS er et privatejet firma med over 100 ansatte og med afdelinger i hele

Danmark.

Firmaet henvender sig især til håndværkere og maskinstationer, men også til private

med udlejning og salg bl.a. af

Lifte i alle størrelser og udformninger, -

entreprenørgrej, -

Bobcatminilæsser samt minigraver
med diverse udstyr, -
pladevibratorer, - blandemaskiner til
beton, sandblæsere, - el-værktøj, - hE-
tryksrensere, - pumper, - brændekløve-
re og flismaskiner

Firmaet er bl,a, eneimportør af Bobcat i Skandinavien.

TREFFCO ÆS Esbjerg afdeling, som dækker den vestlige halvdel af Jylland fra grænsen

til Limflorden, ledes af Lars Juul Jensen, som privat bor i Hornelund. Hertil flyttede han

sammen med hustruen Merete for 5 år siden. Parret, der har 2børn fortæller, at de er

meget glade for at bo i Horne. Lars er bl.a. med i ldrætsparkens bestyrelse samt hjælpe-

træner for mikrodrengene og Merete er med i grupperådet for spejderne.

Se annoncen

Red,

TREFFCO A/S

SALG & UDLEJNING
MURERVEJ 16, SÆDDING, ESBJERG TLF.75154525
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VILDBJERG CUP -27. .30. JULI 2OOO ø@w
Vi vil gerne fortælle lidt om den store oplevelse, det var at deltage i Vildbjerg Cup både

som fodboldspiller og campister. Det var første gang vi deltog, Vi havde hørt meget om,

at alt fungerede utroligt godt, men vi var alligevel imponerede.

Det var 22, gang Vildbjerg afuiklede fodboldstævnet over 4 dage, og det omfatter nu

5.500 fodboldspillere i alderen 8-'16 år og mindst lige så mange pårørende (forældre og

søskende).

Der spilles på 28 baner fra kl. 8 om morgenen og til først på aftenen med maks. 5 min.

ophold imellem hver kamp.

Der skal 750 frivillige hjælpere til for at få sådan et stort stævne til at fungere,

Deltagere fra '16 lande deltog. Lande som Albanien, Georgien og USA var repræsenteret

udover mange af de lande, der ligger rundt omkring Danmark.

Fra Horne/Tistrup deltog følgende hold: Drenge, Lilleput hhv. et 11 og et 7 mands hold

og Miniputterne.

Til os Lilleputter var der stillet et stort telt op midt i 'campinggaden". Her havde Ejvind og

Preben styr på tropperne,

Camping er i og omkring anlægget i Vildbjerg og i gåafstand til alle fodboldbaner. Hor-

ne/Tistrup havde en hel "campinggade" på en mark, hvor campingvogne, camp-letter og

telte lå side om side. Det er selvfølgelig ikke nogen luksus campingplads, men der er

strøm og toiletter og bad inden for kort afstand.

Programmet blev nøje studeret hver dag, for at man kunne følge de forskellige holds

kampe. Et par gange skulle de desværre spille samtidigt, men så delte man sig, så beg-

ge hold fik opbakning,

I det hele taget var der en flot forældreopbakning.

Rent fodboldmæssigt gik det også godt. Alle fire hold klarede sig rigtig pænt. Drengene

blev en flot nr. 3 i deres række og Lilleput 11-mands vandt deres pulje,

Fredag aften spillede Old Boys Landsholdet mod et udvalgt hold fra Vildbjerg og det

midtiyske,

Lørdag aften var der et megaflot fyrværkeri, som varede i mere end 20 minutter.

Vi siger tak for 4 dejlige dage og samværet med glade fodboldspillere, forældre og sø-

skende og ser gerne frem til en tur til Vildbjerg igen.

Med venlig fodboldhilsen Hansen og Jensen
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FODBOLDSKOLE ITISTRUP

I uge 27 blev der skrevet historie i Tistrup Boldklub, idet der blev afholdt
Tistrup for første gang.

Først på vinteren fik Tistrup boldklub en henvendelse fra DGl, om man kunne tænke sig
at Være vært for en af DGI's fodboldskoler, Henvendelsen blev drøftet i bestyrelsen og
beslutningen blev, at man sagde ja tak til en fodboldskole i uge 27.

Det var dog med en vis spænding, om der ville være den fornødne tilslutning, da der har

været tradition for at deltage i DBU's fodboldskoler, som er godt etableret over hele lan-
det. Ret hurtigt kunne man konstatere omkring 40 tilmeldinger, og fodboldskolen i Tishup
var hermed en realitet. Deltagerantallet endte på 64 og blev hermed den største i regio-

nen.

Mandag morgen i uge 27 mødte 64 forventningsfulde børn i alderen fra 4 til 14 år op på

Tistrup Stadion, Vejret var perfekt og humøret i top, et godt udgangspunkt for en god

uge. DGI stillede 2 instruktører til rådighed, og fra klubben var der 7 trænere, primært fra
ungdomsafdelingen der brugte en uge af deres sommerferie på fodboldskolen, Efter

velkomst og introduktion blev deltagerne inddelt i 4 hold, dels efter alder og dels efter

evner. Holdene gik nu sammen med deres trænere til deres baner, hvor hver deltager fik

udleveret en bold og en drikkedunk med deres navn, desuden fik hver deltager en DGI

fodboldskole T-shirt.

Vi startede dagen med en fælles leg instrueret af DGI instruktørerne, ligeledes startede

vi med en fælles leg efter middagspausen. Den resterende lid, ca. 1%time formiddag og

det samme om eftermiddagen var så lagt ud til trænerne, Trænerne havde fået et træ-

ningsprogram at støtte sig til, men havde også mulighed for at afprøve egne ideer, Der

ble arbejdet seriøst hele ugen. Der kan nævnes sparketeknik, teknikbane og småturne-

ringer. DGI havde stillet deres oppustelige fodboldbane til rådighed hele ugen. Den blev

flittigt brugt af holdene, såvel i træningstiden som i pauserne, Desuden var der en oppu-
stelig måtte til målmandstræning og til træning af saksespark,

Ugen blev afuiklet helt uden problemer trods bagende varme i de første tre dage. Der

blev omsat ca. 1201 saftevand om dagen, forbruget blev dog halveret de sidste 2 dage,

da temperaturen faldt væsentligt. De 64 deltagere på skolen var udelukkende fra Horne

og Tistrup (det var dog ingen betingelse, da der var fri tilmelding). Formålet med DGI's

fodboldskoler er at styrke sammenholdet i klubberne, og med dette antal deltagere fra de
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2 klubber må det konstateres, at muligheden for dette var der, og med det flotte delta-

gerantal, må der være grundlag for en fodboldskole igen i 200'l i Tistrup.

Ved den efterfølgende korte evaluering var der stor ros til de unge trænere for deres

aktive indsats hele ugen. Dette sagt af DGI's instruktører, de har dog noget at sammen-

ligne med. Jeg vil også gerne sige tak til deltagere, trænere og DGI instruktører for en

god uge' 
Karr chr, Jensen

RYSTE SAMMEN TUR TIL ASSENBÆK ø@w
En solrig fredag eftermiddag i april mødtes vi (46 børn - 10 voksne) i Tistrup og i Horne.

Vi skulle på tur til Assenbæk Mølle med alle miniputspillere,

Her overrakte Kurt Jørgensen sportstasker sponsoreret af Sydbank. Vi TAKKER for de

fine tasker.

Resten af eftermiddagen var til boldspil og gåture, hvor pigerne følte sig en smule forfulg-

te. Efter den lynhurtige fortæring af aftensmaden var der arrangeret et langt stjerneløb.

Der var forskellige poster rundt i hele området, og de forsøgte sig med både rapelling,

bogstavleg, 'linedans" på træstammer, "gæt en Sang" og Syng selv eller lav underhold-

ning til om aftenen,

Aftenhyggen (bag høreværn) bestod af saft og hjemmebag, en god slikpose, kortspil og

råhygge ide forskellige soverum, KI.22.30 var der efterhånden flere, dertrængte tillidt

ro, men de sidste faldt først til ro (efter en lille rask pruttekonkurrence!) da klokken nær-

mede sig 00.30, Hos pigerne sov de på både to og tre madrasser. De sov ikke som prin-

sessen på ærten, men måske på en karamel!!! Her kneb det også gevaldig med at få ro.

Lørdag morgen startede med en løbetur i skoven efterfulgt af morgenmad kl. 08.00, Efter

almindelig oprydning sluttede formiddagen med træningskampe på stadion.

Til slut en stor tak til trænere, madmødre og "forældrehjælpen".
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PIGERAKETTE ø@w
Torsdag den 24. august affyrede ungdomsudvalget i Horneffistrup sammen med en

astronaut fra DBU "Pigeraketten" på Tistrup Stadion.

Da DBU i foråret søgte værtsklubber, som gerne ville stille en bane til rådighed for af$-
ring af en "Pigerakef, meldte vi os som arrangører. Vi ville med dette arrangement gerne

give vores nuværende pigefodbold-spillere en sjov fodboldoplevelse, Samtidig håbede vi

også på, at nogle af de piger, som ikke spiller fodbold endnu, ville komme og være med,

og efter en sjov oplevelse i 'Pigerakette' måske ville få lyst til at spille fodbold i Hor-

ne/Tistrup.

Vejret var ikke helt med os, det regnede både før og under'raket-afffringen', men ud-

sagnet:: "Friske piger spiller fodbold" (DBU's slogan) blev bekræftet. lkke færre end 52

(heraf 15 som ikke spiller fodbold) friske piger mødte op og var helt "på dupperne' for at

komme med en tur ud i rummet og prøve at spille fodbold herude, Raketten, som blev

styret af "astronauten" var helt fantastisk til at få 'fyret op' under raketten hele tiden,

Gang på gang råbte han: "Hvad skal vi ha'på?" og hver gang råbte pigerne: "Fart på', og

så susede de af sted ud i rummet, hvor de spillede fodboldkamp på Apollo-arena, drible-

de på Mælkevejen, fik en køretur i en månebil og meget mere, Undervejs på turen kunne

de få forfriskninger i form af saftevand og frugt. Det var en lang og anstrengende tur,

men vi fornemmede også, at det var en rigtig sjov rumfart for pigerne. Og skulle der være

nogle piger, som har lyst til at spille mere fodbold, så er de velkomne til at komme til

træning og være med resten af sæsonen. Se træningstider nedenfor.

Micro-piger (årg. 92/93): Fredag kl. '17.00-18,00, lige uger i Tistrup, ulige i Horne

Træner: Steen Spangsberg Christensen, tlf. 7529-9860

Forældrerepr, : Mette Dejgård, Ilt. 7 529-97 64

Miniput-piger (årg, 90/91): Torsdag kl, 17,30-18.30, lige uger i Horne, ulige i Tistrup

Træner:Anne Mette Jensen, llf .7526-0271

Forældrerepr.: Birgit Jensen, tlf. 7529-9398

Lilleput-piger (årg. BB/89): Torsdag kl, 17,30-'l8.30,lige uger iHorne, ulige iTistrup
Trænere: Mette Thøstesen, tlf. 7526-0459 og Elin Kristen

sen, tlf.7526-0094

Holdledere: Ulrik Thøstesen, tlf. 7526-0459 og Tage Vig,

flf.7526-0408
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Piger (årg, 86/87): Onsdag kl. 18.00-19,00, lige uger iTistrup, ulige i Horne

Træner: Kristian Nielsen, tlf. 7526-0456 og Helle Sørensen,

flf.7529-9618

Kontaktperson til u ngdomsudvalg : Anne Brynni n gsen, tlf . 7 526-0 424

UngdomsudvalgeUAnne Brynningsen

vi

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

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 U 70

Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Konlortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00

Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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Ungdomsudvalget har i år købt en trænerjakke til alle ungdomstrænere. En jakke

som skulle kunne modstå både blæst og regn, når man står på sidelinien.

Miniputpigerne har fået nye trøjer sponsoreret af Bertil Holm.
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TENNIS./GOLFALBU E

En tennisalbue opstår ved overbelastning f.eks. ved tennis - men arbejde med

computermus eller monotont fabriksarbejde kan også fremprovokere en tennis-

albue, Ømheden kommer fra overbelastning af muskeludspringet fra de musk-

ler, der bevæger fingrene opad og ved bagoverbøjning af håndleddet.

Hvad gør du når skaden er sket?
Er skaden sket, mindskes denne ved at komme kulde på med det samme. Ar-
men holdes i ro et par dage og herefter påbegyndes let genoptræning - i star-

ten i form af lette muskeløvelser som f,eks. at "trommeo med flngrene på et bord.

Du kan selv aflaste musklen ved brug af en tennisalbuerem, og tape håndled-

det, så det ikke kommer i yderstillinger. Smør evt. med en muskelsalve eller

muskelbalsam på muskeludspringet på overarmsknoglen (ikke massage). Hvis

ømheden er meget udtalt eller forsvinder den ikke efter ovenstående indsats, er

det bedst at gå ti læge for yderligere rådgivning.

Du kan forehygge, at det sker igen
Har tennisalbuen det med at komme igen, kan den forbygges ved at undgå

kulde, Det gøres nemt med et albue neoprenbind. Du kan også smøre albuen

med muskelvarmer, men husk dog at tildække området med tøj eller evt, neo-
prenbindet. Det vil skabe ekstra varme,

Udfør udspænding af underarmens muskler. Hold f.eks. armene strakt ned

foran kroppen - med hænderne oven på hinanden og begge håndflader opad.

Pres op med den nederste hånd og stem imod med den anden. Du kan opnå

den bedste udspænding ved at dreje den øverste hånd ind mod kroppen. Brug

af albuerem kan også forebygge en tennisalbue, idet den aflaster musklens

udspring på overarmsknoglen,

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sport

Skansen 2 . 6800 Varde . T1f.752200 15
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OK støtter lokalsporten
Tanker du hos OK, støtter du Horne
ldrætsforening med gode kontanter til
deres arbeide. Kom og få et OK Benzin-
kort, så giver vi et beløb til Horne ldræts-
forening, hver gang du tanker hos os.

Dine fordele hos OK
. Altid billig benzin
. Mere end 460 benzinanlæg i landet
. Betal valgfrit med Dankort,

OK Benzinkort, Diners Club Kort,
Eurocard eller sedler

Too*iÆ!ø
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,,LUE-LAND''

I Byen på Landet folderen, som i anledning af åben by arrangementet blev omdelt til

samtlige husstande i Horne, har Lone Hviid et godt indlæg under overskriften'Velkom-

men til Lue-Land'.

Nu er der sikkert nogle i Horne, både tilflyttere samt yngre mennesker, som ikke kender

baggrunden for ordet "Lue-Land". I virkeligheden burde der måske have stået "Alpe-Lue-

Land".

Da undertegnede var dreng i SO-erne, var det almindeligt at bruge alpehue. Det gjorde

de fleste drenge og mænd i Horne, når de skulle i byen. Da jeg skulle begynde at gå i

skole, fik jeg således en ny vindjakke og en alpehue. Man kunne da ikke gå til skole

uden hovedbeklædning.

Om der har været flere fra Horne som gik med alpehue end i nabobyerne, ved jeg ikke,

men når vi kom til Tistrup for at spille fodbold mod arveflenden, så sagde Tistrupboerne,

at nu kommer dem med "æ alpe-luer', Det blev til at Horne kaldtes "Alpe-Lue-Land",

De mange alpehuer gav for øvrigt ofte anledning til forbytning af huerne. Brugen af alpe-

huen ophørte delvis i S0-erne. Nogle forblev dog trofaste mod alpehuen. Bl.a. var musi-

ker Kærgaard Madsen udover musikken kendt for at gå med alpehue. Det samme var

Gustav Kristiansen (Mamse og Johns far), om hvem det sagdes, at han vistnok sov med

den om natten.

Sådan er der så mange historier.

Fabrlksvei 25, Horne
68fi) Varde
Tr(. (05) 26 0011

VestjyshAnclel
&nbfrhudd

Kurt Vig Nielsen, tidligere Bounum

ARUTSGÅaBD . TOEVEGADE t 3
æ7A øLCOO , fLFr 75 24 æ æ BRUUN

Horne Gykelforretning
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

11.752601 02
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Børne havens nyindrettede legeområde

Tistrup OPfm
C. B. Lange

Opti ker & kontaktlinseopti ker

Storeg ade 23, 6862 Tistrup

\r.75291287

- indhent uforbindende tilbud

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

Tlf . 7 5299093 l7 5299098
Bittlf . 2022 49 40 no62 49 40
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KIRKETIDER

Søndag 17.09,2000 kl. 10,30

Søndag 24.09.2000 kl.10,30 Høstgudstjeneste

Søndag 01.10.2000 kl, 09.00

Søndag 08.10.2000 kl 10,30

Søndag 15.'10.2000 ingen

Søndag 22.10.2000 kl. 19,30

Søndag 29,10.2000 k|.09.00

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 7526-4055

Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Horne llf ,7526-0042
Horne Kirke tlf.7526-0085

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

3m?ll{*Jr{i

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNE.POSTEN
Udgave

Nr.239

Nr.240

Stof senest

Lørdag den 7. oktober

Lørdag den 25 november

Bladet udkommer

19.-20. oktober

7.-8, december

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Uhre Schmidt, Stauwej 7, 6800 Varde, ilt.7522-0æ7
Erling Jensen, Gl. Landevej69, Sækbæk, 6800 Varde,ff.7526-0074
Leif Sønderskov, Porsevej I 1, Horne, 6800 Varde, ilt. 7 526-0527

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf, 7522-ææ

OSKAR's AUTOVÆRKSTED

DIN LOKALE AUTO PARTNER
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sept. 14.09.2000

23,09.2000

24.09.2000

06,10.2000

24.10,2000

27.10,2000

04,11,2000

07.11.2000

15.11.2000

25.11,2000-

26,1 1.2000

28.11.2000

02.12.2000

05.12.2000

15.12,2000

17,12.2000

09.01 2001

08.02,2001

20,01,2001
07.03.2001

27.03.2001

uge 14

03.04.2001

10,04.2001

19.06.2001

AKTIVITETSKALENDER

Generalforsamling i Regnbuen

Høstfest, Sogneforeningen

Primo Cup

4H Årsmøde i Horne-hallen

Generalforsamling Horne Støtteforening

Forældredag på skolen ,

Revy i Horne hallen, HIF

Familie og Fritid, mad for hele familien

Generalforsamling Horne Gymnastikforening

Julemarked i Horne-hallen

Familie og Fritid, takt og tone

Horne Havekreds, Julearrangement på Horne skole

Julekoncert i Horne Kirke

Juletræsfest

Juleoptog

Familie og Fritid, forbrugeraften mlVest Energi

Skolefest

Højskoledag m. Niels Højlund; Erik Grib og Mats Rudklint

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

okt.

nov.

dec^

lan.
febr.

marts

april

lunr

Skatemæssrg rådgivning ' Bog{øring og regnskabsmæssig assistance

Rådgivning ved opstart af virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. Christensen . Reg. revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne, 6eOO Varde . Telefon 75 26 02 47
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Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

RENAULT
Ølgodvq 148
Bounum
6874 ØQod

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

v/Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Trf. 7s260163 - bitflf. 21226801120330163 tl

IIONI\TE
effi $'åBilF'

JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 YARDE - TLF: 75 25 00 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 26 02 63

Tegninger til bygningsmyndighederne udf.

CAFETERIA
Horne

ldræts Park
Lone & Niels Hviid

Ttf.7526-0352

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

Mekaniker

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

Forsikring?
- det er da noget de klorer i Andelskassen. . ,

Når du vil sikre dig selv og din familie,

er du bedst hjulpet i Andelskassen.

Her får du personlig rådgivning og

overblik over familiens forsikringer.

I samarbejde med Privatsikring tilbyder

vi gode forsikringer med ekstra

dækning - og til lave præmier.

. Nem og hurtig ekspedition

. Væsentlige præmierabatter

. Ekstra dækning

. Skadeanmeldelse over telefonen

AÅ"aelskasse
Krosvinget 4, Horne
6800 Varde

Telefon 75 26 00 10

r,rruuwsda.dk/horne

zo


