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Hos familien Bertelsen på Mælkevejen i Horne fylder nisserne så meget ijulemå-
neden, at nogle er flyttet udenfor, hvor de pryder gavlen på huset.

ffiWw#udeqse M$e*
JULEOPTOG I HORNE

å{tSD!\
parkeringsplads

Pt 
Søndag den 18' december201l kl' 15'00

Juleoptog med Varde Garden i spidsen. Starten går fra Horne Hallens

og derefter rundt i byen.

Varde Garden slutter af med julemusik ved Homelund Plejecenter.

Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle børn.

Velmødt.
Horne Sogneforening
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DEcEMBERtiffi HORNE vå6
Julen står for døren - Også i Dagli'Brugsen.

Der vil hver dag, fra den 1, til den 24. december være dagtilbud/"kalendertilbud".

Kom ind i butikken og se, hvad kalendertilbuddet er - lige netop idag.

I forbindelse med Juleoptoget den 18. december, vil Dagli'Brugsen igen i år være vært

med æbleskiver, varm kakao og gløgg.

I år vil det være muligt at forudbestille dit fyrværkeri i god tid, og afhente det i dagene fra

den 28, til den 31. december.

Dagli'Brugsen ønsker vores kunder en god jul og et godt nytår.

Helle Bom, der ejer firmaet DEKO LlVlNG, kommer og fortæller om årets trend inden

for dekorationer, ophæng og anden pynt til advent og jul.

De fremstillede ting bliver sammen med en mængde andre gevinster bortloddet, når

kaffen er drukket.
Alle er hjerteligt velkomne - det bliver helt sikkert en både god og hyggelig eftermid-

dag.

Entre inkl. kaffe med hjemmebag. Alle er velkomne.

Medlemmer: 40 kr. lkke medl,: 50 kr.

FAMILIE OG FRITID

Julemarked onsdag den 23. november på Horne Kro kl. 18.30

Kom og oplev, at kroen bliver omdannet til et sandt julemarked. Kom og gør en god

handel, der vil være flere boder, eks juledekorationer, tasker glasting mm.

Så husk pungen, hvis du vil have nogle ting med hjem tiljulen.
Vi starter med en lækker menu, som Kirsten tryller frem. Hvad det bliver, ved vi ikke,

men det dufter nok lidt af jul. Derefter kaffe med småkager. Senere vil der traditionen tro

være amerikansk lotteri med mange fine gevinster. Drikkevarer kan købes.

Pris inkl. spisning og kaffe med småkager. 80 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke med-

lemmer.

Husk tilmelding senest den 19. november til Brifta Guldager llf . 27 18 38 08. eller på

e- mail: bguldage@hofrnail.æm

.hrboevcrnG kobcr vl lchtalocli.r hos
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JULEHY66EAFTEN

for alle generationer i Horne Hallen

Fredog den 16. december åOtt fro klskken

Aftenens progrom:

Kl.19.00
Kl. 19.05

Kl. 19.30

Kl. 20.30

. Kl. 22.00

Deltogergebyr: 30 kroner
Vises i Horne Hollen.

Velkomst
Lucia - optog mød børn fra Myretuen
Dans omkring juletreet
Underholdning for børn
Lotteri med flotte premier
Der kan købes gløgg, ebleskiver og kaffe.
Aftenen slutter

rtÅornge julehilsner fro
Htr, Sogneforenirgen, SpeJderne og HIF

HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

onsdag den 30. november 20tl kl. 1g.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 20. november
2011.
ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om
foreningen,

Home ldrætsforening/Dora Harck

4ry i"&li;;'å3+'ft'1,fiK'cb;*Eå"' tbf



LANTERNEFEST

Lanternefest onsdag den 23. november kl. 17.00 med fakkeloptog gennem byen

med deltagelse af Børnehaven, Myretuen og Dagplejen.

MEDDELELSE FRA HORNE MENIGHEDSRÅD 
fu

2. søndag i advent, den 4. december 2011 kl. 16.00 synger GOK (Grindsted og om-

egns kor) iThonstrup Kirke,

Der er gratis entrå.

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Storegade 25 ' 6882 Tistrup ' lfi'?4 37 69 30 i sydbank'dk

JULEMARKED PÅ HORNELUND
AÅ

Æå
Afholdes i år søndag den 27. november kl. 14.00

Kom og vær med til at gøre eftermiddagen rigtig hyggelig, Alle er velkomne.

Vi starter med julemarked kl. 14, og derefter vil der være mulighed for at hygge

sig sammen med beboerne på Hornelund til kaffe med kage, som kan købes for

25kr.
NB. Hvis der er nogen, der har julemarked ting og sager, som de vil forære
til Julemarkedet, vil vi meget gerne om I vil aflevere det på Hornelund og
helst senest tirsdag den22. november lige over middag. Tak.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vo-

res tegning og salg af medlemskort for sæsonen 2011112.

Hornelunds Venner er glade for denne støtte, men skulle der være nogen der

brænder for et medlemskab, kan altid man henvende sig til foreningens formand

Oda Overgård, eller ved ån af vore arrangementer,
Hornelunds Venner

#ffiffi!#trl,#trtl". w; 5
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HORNE AFTENSKOLE TILBYDER UNDERVISNING

AF FøLGENDE HOLD.

Knipling start 5. januar kl' 15.00 eller 18.30 ialt 10 torsdage

Vild m/dans begyndere start 8. januar kl. 18.30 i alt I søndage

Vild m/dans øvede start 8. januar kl. 19.45 i alt 8 søndage

Glas start 26. januar kl. 19.00 i alt 3 torsdage

OBS: Hvis man geme vil deltage i "Vild med dans for begyndere" og ikke har en danse-

partner, er det muligt at tilmelde sig alligevel. Det kan enten være at man er single eller

ens partner ikke har lyst til at gå til dans, så håber med denne mulighed, at flere har lyst

til at danse.

Husk tilmelding i god tid af hensyn til underviseme.

Mobil3l 95 42 69, Mail: hnhn@mail'tele,dk

Velmødt
Horne Aftenskole v/Henriette

Th'til banko i Hornehallen hver torsdag
kr' 1e'30 og støt lok^""^|Ilf;o*bben

HOfne - Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8.20

Dagli'Brugsen Horne, Hometund 17, 6800 Varde 7526 0144

Julegavcrne kobcr vi selvtdgelig hos
HORI{EPOST€NS ANNONCORER



NYT FRA LøBEHOLDET

Vi er begyndt at løber hver søndag formiddag kl. 11 i stedet for onsdag aften, Vi løber fra
Home Skole.

Ole

DE ''GAMLE BEN" KAN ENDNU

Veteranholdet i Home har afsluttet en god sæson for 2011. De startede op med træning
fra 1, januar, hvorefter de holdt gang i træningen frem til turneringsstarten.
I foråret tabte holdet kun en enkelt kamp og blev nr. 1 foran Oksbø|.
I efteråret lagde holdet ud med 3 nederlag, men så fulgte 5 sejre på stribe, bl.a. slog de
EFBmedS-3iEsbjerg.
De var herefter klar til semifinalen i mod Esbjerg lF 92, hvor holdet dog tabte.
Træningen starter igen søndag den 1. januar kl, 14,00, og herefter hver lørdag kl, 13.00.
Er der nogen, der er interesseret i at være med, er I velkommen.

EW

TRÆNING FOR

Vi starter træningen

Søndag den 1. januar kl. 14.00

Herefter træning hver lørdag kl. 13.00 - første gang lørdag den 7 . januar 2012.
Nye såvel som gamle spillere er velkomne.

Home Billard havde 4 spillere med i individuelle turneringer.
Thorkil Lindvig fik bronze i fri carambole
Simon Guldager fik bronze i ungdom KL C.

Hans Guldager fik guld i KL C og bronze i KL B.

Ole Graversen fik guld i Super Cup.

VINTERSFMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 75 22 14 14

Jubgav€rnc k bc. vl t€lvLhclh hos
HORNEPOSTEN S II.THOTCbNEN



oPRYKT{rNG ilL SERIE 3. - flLLYKKE ll(

iserie 3.

Anrrs FoKALER r HoRl{E rDRÆtsFoRENr}rG
I forbindelse med revyen blev årets pokaler uddelt:

Åreb lt ngdomsspr'llen Rene Guldager
Årets fodbotdspillen Steffen Ditlevsen
Årets navn: Peter Jeppesen
Horne ldrætsforenings/Horne ldrætsparks pokal for særlig rndsafs: Dora Harck

HORNE 4H

På ånmødet 2011 har Horne 4H har haft den store glæde at kunne overrække 26tk. 10

års medaljer. De gik til Allis Jensen og Monique Davidsen for flot, dygtig og trofast ind-

sats i4H,

Home 4H vil geme rette en stor tak til alle nedennævnte personer, forretninger og er-

hvervsdrivende for deres velvillige støtte, så vel pengegaver som gaver til bankospil.

Tusind tak alle sammen.

Lofte Andersen, T&T Ellegaard, Frank Hansen, Dag'li Brugsen Horne, 10 20 30

Henne Strand, Horne Autoværksted, Oskar's Auto v/Rasmus, Anders Jensen,

Tistrup dyrlæger, Bruun Tistrup, You & Me Tistrup, TistruplBounum Smede. og

Maskinværksted, Horne Murerne, Horne Tømmerforretning, Dan-El a/s, Horne Kro,
Horne hallens Gafeteria, Jørns Malkemaskine Service Ølgod, El gården Varde,

Landbrugets Nærbutik Varde, Saxofonien, Sdr. Malle Maskinstation, Bounum Ma'

skinstation, Andelskassen Varde, Skjern Bank Varde, Sydbank Tistrup.

HONNI.4IT øNSKf,8 ALLE [N GL/E^DELXG JUL 06 EODT IiIfTAR,
MgD TAK FO8 DtrT qAMLtr.

Iloime ICro

På Horne Kro - er møden øltid go'

Gotle s els kabdmodclolralcr.

Hyggehg krostue og krohøve.

W leverer ogs& nad ud af huset

W ses hilwn Kirsten & Kurt
fr'F. 7526(mt9
E+nail: kirsien.hansen@surftnail'dk

*f,fm3+"S'X,ffi31".$Xgl.' ry s



Dato Foredragsholder Emne

21.11 Lissi Starup lrlusikalsk underholdning med 3 harmonika +

trommeslaoer

28.11 Kai lkast. frtv. trafikminister Den ivske mafia

05.12 Bjøm Pauli Efter 43 år i statens tjeneste - fra damploko'

motiver over flyvevåbnet til gadebe$ent i Kø-

benhavn - drager han i dag land og rige rundt

på 'skuespillervis', for at sprede ud af sine

livslanoe oolevelser.

12j2 Tove Lansen D pensionister fra sangkoret "Kultufiuset",

Esbieru

HORNE PENSIONISTFORENING

Alle møder begynder kl. 14.00

SANGAFTEN PÅ HORNELUND

OnsdageH.lg.fll
14.december, 11. januar, 8.bkuar, 14.matb.

Salg af lcnlitets hundefoder

Et produkt fn Henne Pet Food

Læs merc på WWWAMCB.DK eller

rlng6lT2f!790 hverdage efter 17.00

Carsten Btttcher, lundagervel 50

2011

ml2
Dato Foredraosholder Emne

09.01 Lone Hansen Sano oo musik

16.01 Astrid Qureski Livet som dansk kvinde i Pakistan

KOM TIL PRÆMIEWHIST I HORNEII

Hornehatlens store mødelokale kl. 19,30

November 1, + 28. 2012',

December 12. Januar 9. + 23.

10
Jubgaverne kober vi selvtolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCORER



THORSIRUP OG HORNE MENIGHEDSRAD INVITERER TIL

HøJSKOLEDAG
LøRDAG DEN 4. FEBRUAR 2012

Vi starter som altid med gudstjeneste og mødes i Thorstrup kirke kl. 9.30, hvor Biskop

Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift er prædikant.

Efter gudstjenesten får vi formiddagskaffe på Sig Hotel. Derefter vil Niels Henrik Arendt

holde et foredrag, som rummer dels beretningen om islams opståen og udbredelse og

dels spørgsmålet om forholdet mellem islam og kristendom. Sig Hotel serverer herefter

middag for os, inden vi tager hul på del to.

Efter maden får vi besøg af Søren, Mette og Børge Solkær - de to sidstnævnte.har Cafe

Ellegaard iStursbø|. De tre vil synge og spille for os med en blanding af irsk, dansk og

skotsk folkemusik, krydret med fællessang. Der bliver serveret eftermiddagskaffe i pau-

sen.

Prisen for hele denne dag er 200 kr., som inkluderer foredrag og underholdning samt

formiddagskaffe, middag og kaffe med småkager. Drikkevarer skal købes ekstra. Der

betales ved indgangen på Sig Hotel.

Titmelding senest den 28. januar 2012 til Maja Atzen, Thorstrup tlf. 75 26 43 98 eller

Bente Dinesen, Horne tlf, 75 26 05 03.

Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at møde op denne dag. Vel mødt.
Horne Menighedsråd

HøJSKOLEDAGEN

Det undrer måske nogen, at højskoledagen først bliver holdt den 4. februa r 2012, og al
det igen bliver i Thonstrup kirke og på Hotel Sig. Vi plejer jo skiftevis at være i Horne og

Thorstrup.

Grunden til denne "bytten rundt" er, at biskoppen fra Haderslev Stift Niels Henrik Arendt
bedst kunne den 4. februar, og da vi i Thontrup og Horne menighedsråd havde bestemt,
at det skulle være ham, besluttede vi, at det var ok at rykke højskoledagen til februar, Vi

havde lige glemt at tjekke med Horne Kro!

Da vi efterfølgende ville bestille Home Kro, viste det sig, at der var optaget.
Derfor bliver det som annonceret.

Horne

'I/i øns(gr alfo m gfu[cfrg jrt
og et gott nytår

Venlig hilsen - Khsten og KurtHORNE KRO

Jubgavcrnc k bctvl solvl.hclg ho.
HONNEPOSTENS ANM)NCORER 11



HORNE SOGNEARKIV

KONFIRMANDBILLEDER
Horne Sognearkiv er stadig i gang med at finpudse samlingen af konfirmandbille'
der, derfor har vi brug for din hjælp til følgende årgange:

1993- 1988 - 1987 - 1984 - 1983 - 1980 - 1977 - 1976 - 1975 - 1974- 1973 - 1972

-'t970 - 1966 - 1964 - 1963 - 1962 - 1961 - 1960 - 1958 - 1953 - 1950 - 1949 -
1946-1942143- 1941 -
Det er 26 billeder i alt, som vi synes er realistiske at søge om hjælp til at finde'

Derfor opfordrer vi dig til at kikke i dine gemmer, og derefter enten aflevere billedet til

scanning på Arkivet i Homelund Plejecenter, 1. sal eller selv scanne dit konfirmandbille-

de og sende det som en vedhæftet fil til leibdrskov@mail.dk Husk at påføre årgang.

Hvis vi skal længere tilbage i tiden før 1940, skal vi være mere heldige med at finde et

originalt billede, i så fald skal det være med bømenes hjælp til disse billeder. Men herom

senere.

ARKIVBILLEDER . HORNE SOGN

Når vi har fået styr på alle konfirmandbilleder går vi videre med registrering af klasse- og

skolebilleder, og til dette arbejde får vi også brug for din hjælp.

Vi har gennem tiden haft 3 skoler i Home Sogn. Stundsig, Bounum og Home skoler, så

der må være rigtig mange klasse- og skolebilleder?

Andre billeder som kan ha' interesse for sognets historie er altid velkommen i Arkivet,

men fælles for alle billeder er, at de er forsynet med navn(e) og sted.

BILLEDKOPIER
Arkivet kan tilbyde at kopiere jeres billeder, nye såvel som gamle i fotokvalitet.

Priseksempel: iA4 stønelse 25 kr. pr. stk.

Personale i Home Sognearkiv har følgende sammensætning:

Formand og daglig leder, Leif Sønderskov - kasserer, Thomas Linding - øvrige hjælpere

er Åge Jensen, Børge Andersen og Kurt Pallesen, som alle kan kontaktes for oplysnin-

ger om sognets arkivalier - eller kik op.

Arftivet har åbent den 1. og 3. tirsdag i hver mdr' fra kl. 14 - 17.

Du kan altid komme i kontakt med formanden på tlf. 75 26 05 27 eller mobil 24 61 55 50'
Home Sognearkiv

Tistnrp Dyreklinik

H'åH(
12

Juhgavcrnc k b.rvl s.ht.hclig hos
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HYGGELIG TORVEDAG

Ved årets torvedag 20. august i Horne deltog vi med en stand fra SOS Bømåbyernes
lokalgruppe i Varde. Det var andet år vi deltog, og vi syntes, at det begge gange har
været en rigtig hyggelig formiddag.
For tiden har SOS Bømebyemes frivillige fokus på det lille afrikanske land Rwanda, hvor
der er 4 S0S-bømebyer med tilhørende skoler, bømehaver, SoS-lægeklinikker og soci-
alcentre. De tilhørende institutioner benyttes også af befolkningen omkring SOS-
bømebyeme.
Gennem familieprogrammer støftes de mest sårbare familier, så de kan give deres børn
en bedre bamdom og fremtid. De får medicin, rådgivning i hygiejne og ernæring, og

bømene får adgang til en uddannelse.
På www.sosbomebyerne.dk kan man se mere om SOS Bømebyernes arbejde.
Vi glæder os til næste års torvedag.

Hilsen fra SOS Børnebyernes lokalgruppe i Varde

TOTLETBYGNTNG ^avt6
Toiletbygningen i Vikingelunden har nu været i brug i 3 måneder, og det bliver brugr af
rigtig mange, så det er en rigtig succes. Det er stadig et lækkert og indbydende toilethus,
og det skyldes, at brugeme behandler det godt, og at de mange frivillige gør det pænt

rentl Stor tak for det!

Vi har valgt fra udgangen af uge 47 at lukke ned for vinteren. Hvis nogen har brug for at
benytte toiletbygningen til et anangement i løbet af vinteren, kan en nøgle hentes hos
Aksel Hansen på Porsevej, og så er man selv ansvarlig for rengøringen bagefter.

Vi vil også geme i sæsonen 2012have et stort antal hjælpere, der vil påtage sig rengø-

rings-jobbet en uge hver - i hvert fald fra marts til november.

Meld jer som hjælpere - hold jer nu ikke tilbage!

Henvend jer til aksel'hansen@privat'dk og meld jer! 
Home sogneforening

l^I lrsi
TØN/4FIER

Elratpanken 2,4 r 684CJ Oksbøl

Juboavatna Lb.?Yl saMabcfi.r hos
non-xeposrtxs mnoncbnEn ry ls



Vælg de holdbare løsnlnger:

. Llmprodukter af høl lvalltet

r Totaltøsnlnger

r Punktllg leverlng

. Konlrurrencedygtlge prlser

o Kvallflceret teknlsk rådglvnlng

r Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbestoffer

. 40 års erfarlng

T'f. 76?n 240
Fa,\: 75 gU 099
wwvrpw.il<. pkrctpld.d<

mrcffi
PRIMO DAhIMARI( AIS

, DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax: +45 75 29 97 69
www.primolister.com

14 Juhgevrrnc k.b.r vl r.lvt.hcllg hoi
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Nyboligl Varde
a lJesper Brorson Hansen
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Jeg sagde det et par gange fra scenen, men vil gerne gentage det her: Tusind tak for

opbakningen, som bare var kanon.

Et par dage før revyen læste jeg i avisen, at det måske ville blive den bedste revy no-

gensinde! Nu er det jo ikke os på revyholdet, der skal bedømme dette, vi kan kun sige,

hvordan vi bagved oplevede det, og her er vi alle enige om, at det gik rigtig, rigtig godt,

9 skønne unge mennesker der i en lang revy bare havde fuldstændig tjek på alt, hvad de

skulle have tjek på. De 4 debutanter Maria, Heidi, Sarah og Susanne skal have stor ros

for deres mod og ikke mindst for deres præstation på scenen.

De øvrige fortjener lige så stor ros for deres indsats, såvel på scenen, men også under

hele processen med tilblivelsen af revyen, De har været gode til at få de nye "pakket'

godt.ind i gruppen, så det hele har fungeret godt. Forudsætningen for at vi kan lave

noget godt på scenen ligger i det sammenhold og sjove fællesskab, vi har fra start til

slut, og det har vi haft.

I det hele taget er det egentlig fantastisk at vi, med det vi har til rådighed af tid og facilite-

ter, er i stand til at fyre en to timer lang og god revy af! Tænk blot på det faktum at vi rent

faktisk kun har øvet på scenen ganske få timer. Det meste af denne tid bruges til at time

og tilrettelægge ind- og udgange fra scenen, rekvisitter og påklædning skal planlægges

og lægges i system, og endelig så skal der også lige styr på lys og lyddelen - alt taget i

betragtning, så var det sgu en fantastisk revy nummer 52.

TAK til ALLE der har hjulpet til, både før under og efter,
Tak til hele holdet for en super indsats' 

rnstruktøren.

REVYNR.s2 qw
Så fik vi overstået endnu en revy i HIF med næsten 300 publikumter, j#en Oogt

@wHIF REVYEN 2011

Revy nr, 52 kan læne sig op ad mange af de foregående revyer med hensyn til kvalitet

og fremførelse, og man kan slå fast at udstrålingen fra både de garvede og nye aktører
var i top, og respons fra publikum var ligeså.

Der stod i programmet: "Sæt jer godt tilrette i stolene og spænd, hvad der spændes
kan." Jo vi var klar.

Der er ikke 2 revyer der ligner hinanden, og godt for det, men hvomår starter en revy

egentlig, for under de indledende scener blev den gamle revy-instruktør og -forfatter Kurt
Burkarl kidnappet og degraderet. Ja, han blev simpelthen fyret.

Herefter trådte Birgitte Antonius i karakter. Der skulle nu helt nye boller på revysuppen,

og her mente hun at et stykke klassisk musik ville være sagen, for som hun sagde: "Man

er vel ikke musikkonservatorieuddannet for ingenting', og sådan så det ud til at skulle

blive. Der kom dog et trommesæt og en Banjo Sømand på tværs af det klassiske, og
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Sømanden Carsten Nørgaard fik Birgitte overtalt til, om de kunne spille et lidt mere mun-

tert stykke musik, så nu blev vi vidne til en duel på keyboard, en improvisation over den

gammelkendte country klassiker "Dueling Banjos"

Så godt så langt. I øvrigt et super godt nummer

Men, men rcvyen var faktisk ikke helt rigtig kommet i gang endnu. Men så kom den
fyrede instruktør på scenen, og fortalte at det hele var en joke, og at fra nu af og revyen
ud var det ham der havde skrevet hovedparten af numrene, og at det blev en rigtlg revy,

med alt det vi kunne li' og lidt mere til.
Revyen kørte nu med mange gode numre, endda nogle så gode at de frembragte stort
bifald.

Revyholdet sprudlede videre, og tiden fløj af sted, og pludselig var vi nået til sidste nr.

Man kan godt sige, at nu gik revyen i selvsving. Dette nr. var da bare et sjovt og velgen-

nemført nummer. hvor hele revyholdet med Heidi Lykke Ellegaard i spidsen for Birgitte

Antonius, Katrine Plauborg Schmidt, Lene Vig Nielsen, Sarah Kaalund Hansen, Marie

Plauborg Schmidt, Susanne Aarhus, Thomas Sønderskov og Carsten Nørgaard, gav os

en parodi på tidens store dille Zumba.

Og så var det tid for de gammelkendte "Revyen har nu spyet ud" og "Tak for i aften" men

som man tidligere havde oplevet, så var der lige et ekstra nr.

Dette nummer var kommet til i 11. time og var med lidt tilpasning i teksten af Birgitte

Antonius blevet til en superstemningsfyldt slutnummer. Sangen "Kun Ganske Lidt" ken-

der vi fra Dalton med Allan Olsen, l-ars Lilholt, og ikke mindst Johnny Madsen. Det kun-

ne være en tak til Kurt Burkarl, da han er en stor fan af Johnny Madsen.

Nu sagde Kurt godt nok fra til flere revyer, men jeg mener, at hele revyholdet fortjener at

komme igen til næste år, og derfor siger jeg og nok mange andre. På Gensyn.

PS.

Lige for at slutte helt rigtig af, så skylder jeg/vi at sige HIF en stor tak for hele revyafte-

nen, en festaften med godt mad og div. som fo(ener stor opbakning, også ud i fremti-

den' 
Leif sønderskov

Nøne Alltå 1 - 6870 ølgod -Tlf.75 24 4d33

Jubgaverne kober vi selvfo$elig hos
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CYKELSTI INDVIET €cSA*
Den 24. september kunne den nye cykelsti langs Gunderupvej endelig indvies. Dette

blev gjort i et flot efterårsvejr med både sang og taler efterfulgt af kaffe og lækkerier hos

Sdr. Malle Maskinstation.

Rigtig mange var mødt op for at deltage i indvielsen.

Sogneforeningens formand lagde for med, i sin tale at rose de mange frivillige der har

ydet en indsats på dette projekt, Christian Gram blev rost for sin store indsats under hele

forløbet fra starten og til slut.

En cykelsti til under halv pris i forhold til hvad prisen er, når der ikke er frivillig arbejde

indblandet.

Med hensyn til indsatsen fra de, heldigvis stadig mange frivillige, så skal vi passe på at

det ikke går hen og bliver en alt for stor selvfølgelighed for nogle, at andre gør en frivillig

indsats, jantelov er en grim ting, derfor skal vi, når nye ideer fødes, ideer der har fælles

interesså, ja så skal vi i fællesskab positivt bakke op. Det modsatte er dødsens farligt for

det sunde frivillige initiativ, og dette gælder både når ideerne fødes kollektivt, men så

sandelig også når ideer udspringer fra enkeltpersoner. Vi må aldrig glemme at påskønne

når nogle tør tage initiativer i fællesskabets interesse, Cykelstien her er det seneste og

endnu et eksempel på, at vi her i Home ved hjælp af sammenholdets fællesskab kan

drive det vidt.
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Tak til kommunen for et rigtig godt og sundt samarbejde, både på det politiske plan, men
også pådet praktiske plan, Tak tildig Preben Olesen. Du skalvide, at vi herude lægger
mærke til og påskønner det gode samarbejde, vi har med kommunen. Det må du meget
geme fortælle videre, og sig også, at vi glæder os til en cykelsti fra såvel Horne til Varde
som fra Home til Ølgod.
Herefter var det formanden for kommunens Plan- og Teknikudvalg, Preben Olesen som

indledte sin deltagelse med sangen: "Jeg er så glad for min cykel." Herefter fortalte han

blandt andet at denne cykelsti er et led i Varde Kommunes strategi om at forbinde de

østlige områder som Home, Tistrup og Kvong med de rekreative arealer ved Vesterha-

vet, her mangler der dog stadig et stykke mellem Kvong og Nr. Nebel.

Preben Olesen uddelte også store roser til det samarbejde, der i forløbet havde været

imellem kommunen og de frivillige.

Efter den officielle åbning med klipning af snoren, cyklede de

Sdr, Malle Maskinstation til en forfriskning.
mange fremmødte ud til

Horne Sogneforening

GOD VIilD PÅ GYKELSTIEil !

Tusind taklilalle som ddbg ved indvir*sr af cylaHitn largs Gurderupæi.
Oet var deffigrt, at m marqe brb& lil kaft i $dr. liHe.
Tak til alle tivillige søn tur hiulpet Det en defl(il d der er rngle, man kan tsække på.
. GIÆDELilBJUL

Baitog Chr. Gnam
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318

Bhd€[rdkommer
n p\w
Udgave $lofsenest
319 lørdag den 18. bbud
Bhdef udkommer
4. matb

E
2I-aI
b,
E
F

atÅ

kndagervei tltl o Horne . 58(xl Vatde
Afi.75 26 02 35 . Mob.: 13 84 98 21

$of eemct
lwdagdenT.ianuar

HORNEPOSTENS REDAKTION
Birtha Schmidt, StausvejT, 6800 Varde, tlf. 752203 67, birthaschmidt@mait.dk
Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, flf .75 26 00 74
Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Home, 6800 Varde, tlf. 75 26 0S 27 eller 24 61 55 50
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STøTTEFORENING TIL BøRNEHAVEN REGNBUEN

Støtteforeningen bliver kaldt "Guldgruppen" - håber så at kunne leve op til navnet.

Vi arbejder på at lave vores første arrangement til Lanternefesten. Vi vil give forældre-

ne mulighed for at købe lækkert julebag efter æbleskivespisning.

Vi har også arbejdet lidt i nogle sponsorater, bl.a. har Horne Haveforening i år giet

mange store græskar til bømene. Stor tak fra os i Guldgruppen og fra personalet i

Regnbuen.

Håber andre vil blive inspireret til at gøre hverdagen i børnehaven lidt sjovere for Hornes

børn.

Hvis du ønsker at være sponsor - så kontakt Jeanette Simonsen, 51 27 36 07 .

TUSIND TAK

Bømehaven Regnbuen vil hermed meget gerne takke alle dem, der har været med til at

donere materialer eller frivillig hjælp i Regnbuen denne sommer.

Tak til Tistrup-Bounum Smede og Maskinforretning som har sponsoreret nye kugle-

lejer til vores cykler.

20ry .hboawna LabatYl tårtffi hor
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CAFETERIA
a@#sPark
Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth Stig. ØgoÅæi 33. Horne.6800Vorde

Tak til Niels Øllgaard for sponsering af pedaler til vores cykler.

Tak til Stark Sindberg Tømmerhandel i Ølgod for sponsering og renovering af vores 2

borde/bænke. De er blevet rigtig flotte, og vi er rigtig glade for dem. Og ikke mindst tak til

Jesper Harmsen, som arrangerede det hele.

Vi vil også geme rette en taknemlighed overfor de forældre, der stillede et par timer til
rådighed i sommerferien og var med til bl.a. at gøre Regnbuen ren.

Tusind tak alle sammen' 
venrig hirsen Børnehaven Regnbuen

Juleglvcrn k bcrvl sclvt.tqeliq hos
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STRANGKO HISTORIE

Strangko var igangsætter for Horneposfen

lnga Strange.HanSen fOftæller: Min svigerfar, Adolf Strange-Hansen, solgte

amerikanske Benko Malkemaskiner.

I 1g30 startede han alene og i det små i et kælderlokale udvikling og produktion af de

første malkemaskiner i Danmark under navnet Benzona.

I 1936/37 købte han fabrikslokaler i Kgs. Lyngby.

Sønnen Poul Strange-Hansen, født i 1918, blev i 1937 ansat i firmaet. Han havde dog

allerede i gymnasietiden arbejdet med i firmaet hvor han bl.a. ordnede regnskabet'

Før:st i 1950 blev firmanavnet ændret til Strangko.

Køeme flyttede vestpå, og vi fulgte efter, fortæller lnga, og i 1960 købte de bygningerne

til Norups tidligere el-fonetning i Home. I første omgang blev produktionen af drikkekar

flyttettil Horne. I 1962 var også malkemaskinerne flyttet, så hele produktionen var sam-

let i Horne. Hurtigt blev der udvidet med bl,a. udmugningsanlæg (vi husker vist alle

Strangko kædeanlæg) og malkestalde.

I 1963 købte lnga og Poul Strange-Hansen en lille gård ved Alslev Mølle af Meta og

Aksel Schack, og i 1964 flyttede familien til Vestjylland, I begyndelsen boede de i en

garage, mens det nye stuehus blev bygget færdigt. Hun husker, hvordan Poul, hun og

bømene på skift malkede de 8 køer, som hørte til gården. Samtidig blev der bygget nye

avlsbygninger, hvor fabrikken selv kunne afprøve nye produkter, inden de blev sat i

produktion. Gården fik navnet "Stanstorp" efter navnet på en gård Pouls forældre havde

haft en tid, hvor de boede i Sverige. I daglig tale blandt befolkningen blev gården dog

kaldt fonsøgsgården i Alslev. Poul Strange-Hansen gik meget op i gården, og det fortæl-

les, at det lt<tte var altid, at han havde husket at få gummistøvlerne af, når han mødte på

kontoret.

lnga fortæller, at med flytningen til Alslev gik et stort ønske i opfyldelse for hende. Hun

navde neft siden skoletiden elsket dyr, og havde ønsket at blive gift med en landmand!

Strangko fik stor betydning for Horne. Med den kom industrialiseringen. Mange hus-

mænd fik arbejde på fabrikken, mens konerne så passede bedriften derhjemme. Med

den faste månedsløn fra Strangko , gav det råd til lidt ekstra derhjemme, f,eks. en fryse-

boks, et flemsyn og måske en lille bil. Strangko blev da også kaldt "Husmandshjemmet",

fortæller lnga. Folk var glade for at arbejde der, og mange blev i mange år.

Også fabrikken havde stor glæde af den stabile vestjyske arbejdskraft, Poul Strange

Hansen har engang sagt, at han kunne få tre arbejdere i Horne for den Samme løn, som

han skulle give to i København.'Men ikke nok med det, to arbejdere i Horne bestilte

ligeså meget som tre i Københavnl

Poul Strange-Hansen var en stor personlighed, som med sikker hånd s$rede fabrikken

gennem skiftende tider. I de bedste tider var der 80 ansatte.

Julcoevornc kabar vl !.lylab.lid hoi
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Efter hans død i 1988 blev "Stanstorp" i 1989 solgt til et hollandsk landmandspar. Da

var gården med ca. 100 malkekøer.

Poul Strange-Hansen havde før sin død ansat Per Allerød som direktør på Strangko. 1'

januar 1994 overtog Per Allerød fabrikken, men solgte samtidig halvdelen til Søre/l

Hjelm-Nielsen. I 2000 solgte Per Allerød sin andel til det hollandske firma Trake, sorfl

Søren Hjelm-Nielsen igen købte ud i2002.
Søren Hjelm-Nielsen solgte fabrikken i 2007 til det amerikanske firma Bou-matic, med

europæisk hovedsæde i Belgien. Fabrikken ledes i dag af adm. direktør Karsten P.

Agerholm. Der er i dag ca. 40 ansatte.

Fabrikken producerer i dag malkemaskiner, udmugningsanlæg og fodringsanlæg. Pro-

duktionen af malkemaskiner er stadig det største.

Efter en ånække med salg af forskellige maskiner, kan man sige, at Strangko er vendt

tilbage til røddeme.

Selv blev lnga Strange-Hansen boende i huset ved Alslev Mølle, som blev solgt i 2009.
Hun bor nu på Lundvej i Varde med en smuk udsigt ud over Arnbjergparken. Hun er
stadig utrolig frisk, stod på ski sidste gang som 80-årig og dyrker stadig gymnastik. Hun
fortæller gerne om og tænker med glæde tilbage på tiden, hvor hun og Poul altid havde
de mange udenlandske fonetningsforbindelser boende privat, når de besøgte fabrikken.
Nogle af dem har hun stadig forbindelse med.

Og vi andre glædede os over de mange fremmede eksotiske flag der blev flaget med,

når fabrikken havde udenlandske gæster.

Tak til lnga Strange-Hansen.

Homeposfens forgænger, H|F-avisen btev titfor 40 år siden som en det af et sponsoraf
mellem Home lF og firmaet strange-Hansen. Helene Kristensen renskrev btadet på
skrivemaskine og Wedigo Ferchland stod for trykningen.

Kurt

It FD r\
p å(t {sir{i

Homeposten har rundet de 40 år, men alderen trykker ikke. selv om de elektroniske
medier er under stærk fremgang, er der stadig stor opbakning fra foreningerne og læ-
serne. og da vi sidste år manglede omdelere til bladet, meldte der sig straks 20.
At bladet har kunnet eksistere i 40 år, kan vi takke vore mange trofaste annoncører for,
hvoraf nogle har været med hele vejen.
Bladet finansieres alene ved annonceindtægteme.

Læsere, annoncører, trykkeriet og omdelerne ønskes en
GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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På billedet overrækker uddeler Martin Hansen på vegne OK Benzin en check til
Gert Jensen sponsorudvalget under Horne lF.

SPONSORKRONER TIL HORNE IDRÆTSFORENING FRA OK

BENZINIDAGLI'BRUGSEN HORNE:

Dagli' Brugsen, Home og OK Benzin har for år tilbage lavet en sponsoraftale med Home

ldrætsforening. I det netop aftluttede år er det blevet til hele

13.396,68 kr. til Horne ldrætsforening

Det er glædeligt at konstatere, at byens og sogneF borgere fortsat bruger deres benzin-

kort, som de har erhvervet i Dagli' Brugsen, Home og ved benzinstanderen ved Dagli'

Brugsen, så Home lF fortsat hvert år kan modtage et kærkomment beløb via den indgå-

ede sponsoraftale.

Vi siger tak for bidr:aget fra Dagli' Brugsen Home og OK Benzin, og tak til jer, der har

erhvervet et kort ved tanken/Brugsen i Home og som derved er med til at støtte Horne

tF.

Skulle nogen være i tvivl om, om netop jeres kort støtter Home lF kan vi kun opfordre til

at lave et nyt via bestillingsformulareme, der hænger ved tankanlægget ved Drpgli' Brug-

På vegne af SponsorudvalgeUDop Harck
sen i Home, så er I helt sikre.

Jubgav..n€ k.b€r vi s€hlolgcfg hos
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ilf. 75 26 40 55
ilt.75 26 0A 42
flf. 75 26 00 85

flf. 75 26 00 78

,,IND 
I GUDSTJENESTEN''

Med denne titel, hentet fra en lille bog af Jan Lindhardt, indbydes hermed til en studie-
kreds i Home sogn i vinteren/foråret 2012 med start ijanuar med henblik på at styrke
interessen for kirkens gudstjeneste. Det er tænkt som en række 'fyraftensmødef i præ-
stegården fra17-18 ca. hver 14. dag.
vi holder et indledende aftalemøde i Thorstrup præstegård torsdag den 5. januar
kt.17.00.
Forhåndstilmelding til mig på tlf. 75 26 40 55.

Finn Pedersen, sognepræst.

MEDDELELSE FRA HORNE MENIGHEDSRÅD

2. søndag i advent, den 4. december 2011 kl. 16.00 synger GOK (Grindsted og om-
egns kor) i Thorstrup Kirke.
Der er gratis entrå.

mseilåHh,il[-h*s#'fff *#$e&
KIRKETIDER

Søndag 20.11.2011
Søndag 27 .11.2011
Søndag 04.12.2011
Søndag t1.12.2011
Søndag 18.12.2011
Søndag 24.12.2011
Søndag 25.12.2011
Søndag 26.12.2011
Søndag 01.01.2011

Sognepræst Finn Pedersen, Thorctrupvej4g, Sig
Graver Kristen Krog, Thorstrupvej 154, Home
Home Kirke

Kirkeværge Ruth Jensen

kr.09.00
kr, 10.30

kr.09.00
lngen
kt.10.30
kt. 14.00
kt. 10.30
kr.09,00
kt. 10.30

Lars Bom Nielsen
1. s i advent

juleaften
juledag

2. juledag

nytårsdag

Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
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AKTIVITETSKALENDER 201 1

nirv. 19.11,2011 HorneHavekreds.Juledemonstration
23.11.2011 Børnehaven, Myretuen, dagplejen. Lanternefest
23.11.2011 Familie & Fritid. Julemarked på Horne Kro
27 .11.2011 Julemarked på Homelund
30,11.2011 Horne ldrætsforening. Generalforsamling

dec, 02j22011 Home 4H. Julefrokost
04.12.2011 Spejdeme.Loppemarked
04J22011 Menighedsrådet. Korkoncert i Thorstrup Kirke
14.12.2011 HomelundsVenner.Sangaften
16.12.2011 Juletræsfest
18.12.2011 Juleoptog

2012
jan 11.01,2012 Homelunds Venner. Sangaften
febr, xx.02.2012 Familie & Fritid. Køb, salg og byttemarked husholdningsartikter

xx.02.2012 Home Gymnastikforening. Generalforsamling
04.02.2012 Horne Menighedsråd. Højskoledag iThorstrup NY DATO
08.02.2012 HornelundsVenner.Sangaften

marts 14.03.2012 Hornelunds Venner. Sangaften
24.03.2012 Home Gymnastikforening. Lokalopvisning

april 11.04.2012 Homelunds Venner. Sangaften
17.04.2012 Familie & Fritid. Generalforsamling

EN BI.HISTORIE

Forleden var jeg - mere eller mindre tilfældigt på Horne Sognearkiv. Bl,a. fik jeg øje på

en gammel protokolfra Horne Biavlerforening,
Da jeg var dreng var min far formand for foreningen. Alle medlemmer blev ført i protokol-
len. Et år satte han mig til at indskrive medlemslisten, og der fandt jeg min håndskrift i

den gamle protokolfra 1943.

I biavlerforeningen var der dengang mange medlemmer. lsær i krigstiden, da der var
sukkenationering, Når man tager honningen fra bieme, får de sukkervand for at de kan
overleve vinteren. Rationeringen gav også sukker til bistademe, når de var registreret og
man var medlem af biavlerforeningen. Jeg mener, at det var 15 kg sukker til hver bista-
de. Der var imidlertid en del, der fik anskaffet et par bistader men så "stort" på honnin-
gen, så kunne konen i stedet få sukker til syltning af bær m.v. Der var dengang ca. 50

medlemmer i Home Biavlerforening, og det var måske kun de halve der var rigtige biav-
lere. Det årlige kontingent til foreningen var dengang 3 kr.

Der var i en ånække bankospil arrangeret på Horne Kro af Home Biavlerforenihg. Der
bestod gevinsterne af honning.

Erling Jensen

26w &hgrvcørc k b.f ul sclvhecfiq hos
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Ji:' Andelskassen
n kon vi mere

Sponseret af Jørgen. . .

Skolestart på Horne skole betyder nye skoleelever, der ikke er vant til trafikken.

Det kan være farligt for de små børn i O. klasse, når bilisterne ikke kan se dem

i efterårsmørket.

Heldigvis er Jørgen kunde i Andelskassen, som gerne støtter gode, lokale initiati-

ver. Dermed blev der råd til at sponsere nye trafikveste til Horne skoles mindste

elever og beskytte børnene mod trafikuheld. Så tak til Klaus. Og alle de andre

kunder iAndelskassen. Sammen kan vi mere.

Kom ind oghør nærmere om, hvordan vi kan være en støtte for din økonomi.

Og vær med til at støtte dit lokalsamfund.

Otto Frellos Plads 4 . 6800 Varde . Telefon 81 99 39 50 . www.andelskassen.dk
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