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Læsere, annoncører og trykkeriet ønskes en

GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR
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JULEHY66EAFTEN

for alle generationer i Horne Hallen

Aftenens progrqm:
Kl. 19.00

Kl.19.05
Kl. 19.30

Kl. 20.30

Kl,2?.OO

Deltogergebyr: 30 kroner
Vises i Horne Hollen.

fredog den 17. december 2O1O fro klokken 19.00

Velkomst
Lucio - optog med børn fra Myretuen
Dons omkring juletre,et
Underholdning for børn
Lotteri med f lotte pre,mier
Få et spil kort eller billord
Der kan købes gløgg, ebleskiver og kaffe.
Aftenen slutter

/l/longe julehilsner f rc
HGF, Sogneforeningen, Spejderne og HIF
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ffiw"wffi#æryW#N#*segq'b JULEoproc THoRNE å
p' søndas den 19. december 2010 kl. 15.00 F'
Juleoptog med Varde Garden i spidsen. Starten går fra Horne Hallens parkeringsplads
og derefter rundt i byen,
Varde Garden slutter af med julemusik ved Homelund Plejecenter.
Fra Sognehytten uddeles slikposer til alle bøm,
Velmødt.

Home Sognqforening

DEcEMBERtiffi HoRNE trå6
December og julen står for døren også i DagliBrugsen.
Der vil hver dag fra den 1. til den 24. december være dagtilbud/,'kalender". tilbud.
Kom ind i butikken og se, hvad kalendertilbuddet lige netop er i dag,

I forbindelse med juleoptoget den ,l9. december er brugsen vært med varm ka-
kao/gløgg efter juleoptoget.

Kom med inden for og mød uddeleren og hans pensonale.

H'RN E *'ilTli;i 
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Kate Jepsen viser sine forslag til årets dekorationer og pynt til advent og jul.
Kate bruger mest de materialer, der kan findes i haven og naturen.
Leo Aamann kommenterer demonstrationen og stiller spørgsmål til Kate.
Stort lotteri med masser af dekorationer som gevinster.

4HAFHoLDERJULEMARKED w,frMÅ,ft(D
lørdag den27. november i Horne hallens lille mødelokale fra kl. 10.00 til kl. 14.00,

hvor juledemonstrationen i Horne Havekreds starter i det store mødelokale.
vises - hilsen Home 4H

Jubgaverne k.bcr vi a€ht.hctio hos
HoRNEposrEN s lrHoxc-onEn



KIRKEKONCERT rtrfu
Husk anangementet den 5. december 2010, hvor Varde Mandskor kommer og syn-
ger i Horne Kirke kl. 14.00. Efterfølgende serveres der kaffe i gymnastiksalen på Horne
skole, og koret vil underholde med sang en times tid. Alle er velkomne.

Horne menighedsråd

JULEMARKED PÅ PLEJECENTER-HORNELUN D tF ÆE
Afholdes i år søndag den 28. 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 man kan købe for 25 kr.

NB. Hvis der er nogen, der har julemarked ting og sager, som de vil forære til ju.

lemarkedet vil vi meget geme om I vil aflevere det på Hornelund, og helst senest

tirsdag den 25. november lige over middag. Tak.

Vi vil også her i denne forbindelse sige tak for den store opbakning omkring vores teg-
ning og salg af medlemskort for sæsonen 2010111.

Homelunds Venner er glade for denne støtte, men skulle der være nogen der brænder
for et medlemskab, kan man altid henvende sig til foreningens formand Oda Overgård,
eller ved 6t af vore anangementer.

Homelunds Venner

INDSAMLING AF JULETRÆER

& ÆwE
Den 8. januar 2011 samles der juletræer ind til fordel for håndboldklubben. Håndbold-

spillere vil komme for at hente dit træ i tidsrummet 10.00 - 12.00. Prisen for dette vil

være 25 kr., og indsamlingen vil hovedsageligt foregå i Tistrup by samt Horne by.

Håndboldudvalget

VINTERSPMT
KRÆMMERGADE 9 . VARDE

TLF. 7522 14 14
Jubgåy.rn. k.bar yl 3.lyl.h.te ho3
loRNEPosrENs lmroHcbnEn



Julemarked iStalden, Mallevej 100

Her finder du bl.a. adventskranse, diverse dekorationer til ude og inde, nisser,
jule/ glasting, hjemmelavede julekort og julepynt, gran, smykker og "børnenes

loppehjørne"

Abent:
Lørdag/søndag fra 10,00 - 16,00

Følgende weekender:
27.-28, november
4.-5. december

11. -12. december

På julehyggeligt gensyn, Anita og Vicki

HORNE IDRÆTSFORENING - GENERALFORSAMLING

Home ldrætsforening afholder generalforsamling '

tirsdag den 23. november 2010 kl. 19.30 i Horne Hallens mødelokale

Dagsoden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 13. november
2010

ldrætsforeningen opfordrer medlemmer til at møde op - for at vise interesse om

Home ld rætsforening/Dora Harck

H:::.,ff',#=,HI;.1il;*"'RSAMLTNG €
Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.00 på Horne Kro

Dagsorden ifølge vedtægteme
Forslag skal være formanden (Kjeld Petensen - stundsiqqlskole@mail.dk) i hænde se-
nest 14 dage før.

Horne

JlLgrED Labarul t Mah.fa tF!
K)nxEposrElts AråoilcbnER



HORNE AFTENSKOLE

Ledige pladser på følgende hold;
- Knipling fra 6 jan '18.30- 21.15

- Vild med dans/begyndere fra 9 jan 18-19.30

- Vild med dans/øvede fra I jan 19.45-21,30

Nye hold:
- Pileflet (frisk pil) Lørdag d. 12l og/eller lørdag 19/3 9.30-1 6.00

- Malerkursus (læned)engang ifeb. - hold øje med datoen på hjemmesiden!!!!

Tilmelding: hnhn@mail.tele.dk eller 31 95 42 69 (pr. tlf. efter 30. november grundet ferie)

Horne Aftenskole ønsker alle en rigtig giædelig jul samt et godt nytår.

TAK for kanon opbakning.

HUSK at der udstedes gavekort på vilkårligt beløb' 
Horne Aftenskore v/Henriefte

CYKELSTIEN LANGS GUNDERUPVEJ

Så er projektet skudt i gang. De sidste godkendelser er nu i hus. Lørdag drin 30, oktober

blev der fældet træer. Den videre arbejdsgang er, at Chr, Gram graver en rende, hvor

stien skal gå. Så skal museumsfolk ud og kigge efter spændende ting fra oldtiden, Dette

skalde mindst bruge 14 dage på. Derefter kan arbejdet med cykelstien fortsæfte, og

hvis alt forløber, som det skal, og hvis vejret arter sig, vil cykelstien være færdig til nytår.
Home

@-R

KoM TrL pRÆMrEWHrsr r HoRNElr W#-P
Vi spiller præmiewhist hver anden mandag i Hornehallens store mdåelokale:kl.
19'30 i tidsrummet augus'- nliiu.ro, 

r 1.+ 15. + 29. Januar 10. + 24.

December 13. Februar 7,+21.

TØMRER
Øetpanken ?4 . 6E}40 Oksbøl
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HORNE OG THORSTRUP MENIGHEDSRÅD INVITERER TIL

Højskoledag
lørdag den 22.januar 201 1

.Dette åns høpkoledag foregår i sig, Vi starter som altid med gudstjeneste og mødes i

Thonstrup kirke kl. 9.30 hvor sognepræst sabine Bech-Hansen, Århus Domsogn er præ-
dikant.

Efter gudsgenesten får vi formiddagskaffe på sig Hotel, og derefter fortæller sabine
Bech-Hansen om sjælesorg. sabine Bech-Hansen er lidt lokal - er gift med vardenser
Jens Bech-Hansen, sig Hotel serverer en dejlig middag for os, inden vi tager hul på del
to,

vi har været så heldige at få digteren og højskolemanden Jens Rosendal, til at komme
om eftermiddagen tilsang og fortælletime. Han fortæller bl.a, om sine sange og salmer.
Jens Rosendal er den nulevende forfatter, som har flest ænge med i den iye [øjskole-
sangbog. Et af de helt store hit er den smukke forårs- og kærlighedssang nbu kom med
alt der var dign, Der bliver serveret eftermiddagskaffe i en pause.

Prisen for hele denne dag er 200 kr., som inkluderer foredng og underholdning samt
formiddagskaffe, middag samt kaffe med småkager, Drikkevarer skal købes ekstra. Der
betales ved indgangen på Sig Hotel.
Tilmelding senest den 16. januar 2011 tih
Maja AEen, Thorstrup, tlf. 7526 4398 eller Bente Dinesen, Horne trf. 7s26 0s03,

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

Horne Menighedsråd

qAFETERIA

%@#sPark
Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/tisbah $ig. øgoÅrei 33. t-tome.6800VqnJ€
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TILBAGE ISERIE 3

Efter et åns fnavær er Horne lFs 1. hold tilbage i serie 3'

Efter et spillermøde, blev spilleme enige om, at de ville gøre alt for at rykke op og ikke

bare være med i toPPen af serie 4.

Det så godt ud fra start, så efter 8 sejre og 2 uafgjorte var de klar til at spille serie 3 efter,

årsskiftet.

Klubbens 2, hold sluttede 2010 sæsonen af med en flot 2, plads i serie 6

Holdets træner Kurt Øllgaard har gjort et godt stykke arbejde, han takkede desvæne nej

til ny kontnakt på grund af sit arbejde, Der er pt. ikke fundet en ny træner.

Også nodets holdleder Nieb Åge Henriksen takkede af efter 3 år i klubben på grund af

arbejde. Ame Albertsen tager over i den nye sæson'

Holdet takker for den store opbakning både ved ude- og hjemmekampe. 
HIF Fodbold

ES

TRÆNING FOR VETERANER OG OLDBOYS

Starterlørdag den 1. januar201l k|.14.00 - Hereftertræning hverlørdag kl. 13.00

Nye såvel som gamle spillere er velkommen 
Hordreder Gunnar Diflevsen

EW

Sydbank
Hvad kan vi gøre for dig
Stor€gade 25 . 6862 Tistrup . lll.74 37 69 30 i sydbank.dk

PRÆMIESPIL

Så er der igen startet et nyt år med præmiespil. Nr. 34 i rækken, Fønst tak til de

købere, der igen i år har taget godt imod sælgerne og støttet salget.

Demæst tak til de mange sælgere der igen i år har stemt dørklokker og dermed har givet

udvalget en hjælpende hånd.
De udtrukne numre vil også i år blive bekendtgjort i Ugeavisen Ølgod, men vi vil prøve

sideløbende at lægge dem ind på Homes hjemmeside,

Held og lykke med de købte numre,
Udvalget/Ulla, Birtha, Erik Søren og Tage

w
mange
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keme til ug, og så var der mellem alt det sjove også en glad undertone, der signalerede,
at det er nu, vi skal stå sammen her i Horne. Ja hvad kan man ikke gøre med humor, et
smil, og med et glimt i øjet. Birgitte Antonius og Kurt Burkarl havde udfordret dem selv
sammen med de andre 5 på scenen + musikken, og dette hold var så sammentømret, at
de kunne lægge selv de mest kritiske vurderinger ned og kunne tilføje Horne Revyeme,
nu den 51. som ån af de bedste, og skal Horne bedømmes herudfra, så beholder vi
skolen, ja alt det hele hvad vi har her i Horne, beholder vi. Men den opmærksomme
revytilskuer kunne også fomemme i de skrevne tekster, at vi ikke kan gøre det uden
kamp, og jeg så mellem linjeme, i den super veludførte sketch af Birgitte Antonius "Hele

,Horneriget", at man først lige nu i Vision Horne var begyndt et nyt fremstød for Hornes.
udvikling, en udvikling man ikke bare kunne snakke sig igennem, men at man også
skulle ha' hændeme op af lommen. Der blev også uddelt røde ører, løftede pegefingre
for at slå en prut i Vikingelunden, eller for det der var værre. Når jeg roser revyen i store
vendinger, er det en ros til alle på holdet - godt gået til både de ny, men også til de mest
garvede, I bliver bare bedre og bedre. Skaljeg lige bevæge mig ind i mine indre følelser,
så viljeg sende en venlig hilsen til Cansten Nørgård, du fik mig til at grine i uBakken op
09.,." Ja jeg synes faktisk jeg kommer til at grine igen og igen når sketchen passerer mit
indre blik efterfølgende. Jeg synes også, at der ikke er grund til at "Buuuue" af nogen
som helst, og til dig Kurt: "Nyd nu succesen sammen med reVyholdet". I får alle et stor
knus af mig og på gensyn til næste år,

Leif Sønderskov

POKALER

l.forbindelse med revyen blev årets pokaler uddelt,
Arets ungdomsspiller: Ane Møller
Arets fodboldspiller: Morten Ellegaard
Arets navn: Niels Age Kristensen

MøDE I SPORTSUGEUDVALGET

Nu skal vi snart til at tænke på vores sportsuge igen! Vi skal igen i år have
program, som er spændende og tiltrækkende for folk i alle aldre,
Hvis der sidder nogle derude med nogle gode ideer, eller som geme vil komme med en
hjælpende hånd i uge 23 år 2011, tager vi gerne imod,
Vi holder det første møde søndag d.12 december 2010 kt. 19:00, Habrehøjvej 14 (Lotte
Andersen), hvor alle er velkomne til at kigge forbi, for at se om det har interesse. Gode
ideer kan også gives på mail shk@bestsales.dk

Med venlig hilsen Sanne Knudsen - Sportsugeudvalget

w
tilreftelagt et

Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos
HoRNEPosrENs aNHowcbnEn



GYMNASTIK PA PLEJECENTER HORNELUND

Der vil være gymnastik hver fredag fra kl. 10 - 11 på Homelund under hyggelig og kyn-

dig ledelse af Solveig Bruun.
Hornelunds Venner

SANGAFTEN PA HORNELUND

Også i år atrolder Homelunds Venner sangaften på Homelund.

Følgende onsdage kl. 19.30:

13. oktober, 10. november, S. decembe1l[.januar,9. februar,9. marts'og vi

slutter onsdag den ,l3. aPril 
'

Vi byder på kafie med brød å 15 kr.

Tnaditionen tro kommer der mange, og alle er velkomne,
Venner

HOPNE PENSTONISTFORENINq

Aile møder begynder kl. 14.00

22.11 Præst Morten Thaysen Grundtvig og kvinder

29.11 Knud Tarpgaard Eventyr og fortælling

06.12 Synnøve B. Mortensen Julehistorie, sang og musik

03.01 Eding Kristensen Længst mod vest fortælling om Filsø og
klitteme

10.01 Svend Åge Tonnesen Home før og nu

17.01 Jørgen Erkebølle, Bramming De nordiske guder og myter
24.01 Edna Jessen Ældresagen, fortællinger og underholdning

@ '/i 
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HORNE KRO Venlig hilsen-Khstenog Kurt

IIorne ICro

På Horne Kro - er maden altid go'

G bile s els lcab s/mø de lolulcr.
Hyggelig hrostue og krohøve.

W leverer også mgd ud øf huset

W ses hiken Kirsten & Kurx
TE7526Ntt9
E+nair@
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MINDEORD OM ANNA UHRE SCHMIDT

En gymnastikentusiast er død. Vi vil geme have lov til at udtrykke vores taknemlighed for
at have haft Anna som gymnastikinstruktør i Home Gymnastikforening i rigtig mange år.
Anna var efter krigen på Rødding højskole, hvorefter huB kom hjem til Horne, hvor hun
ledede hold i mere end 50 år.

De seneste 15 år var det ikke foreningen, men beboerne på Hornelund Plejecenter, der
havde fomøjelsen af at have Anna som leder på et hold ældregymnastik.
Anna fulgte gymnastikken med stor begejstring. Vi tør slet ikke gætte på, hvor mange
opvisninger Anna har overværet, men det bliver svært at slå. Bømebørnenes opvisnin-
ger er blevet fulgt med stor indlevelse også i forbindelse med deres efterskoleophold,
Anna var for 10 år siden med til at lave jubilæumsskriftet til gymnastikforeningens 100
års jubilæum, og det var fantastisk at arbejde sammen med hende, for hun kunne bidra-
ge med ilgtig meget, da hun jo havde oplevet en del af det, der blev skrevet om. Hun
hjalp også i lokalarkivet, så derigennem havde hun også en del oplysninger.
For år tilbage blev Anna også udnævnt som årets leder her i gymnastikområdet. En ære
der var hende værdig, da ikke mange leder og dyrker gymnastik i så mange år som
Anna gjorde,

Anna var også dagligt at se i bybilledet, Rigtig ofte på cyklen, som hun bragte avisen til
Moesgård på.

Rigtig mange i Home Sogn har haft den glæde at have haft Anna som inqtruktør eller
lavet gymnastik sammen med hende, men denne epoke er nu slut, og det kommer vi til
at savne, Savnet bliver dog størst hos bøm, svigerbøm og bømebørn, som har mistet en
mor, svigermor og bedstemor, der var aktiv lige til det sidste.
Æret været Annas minde.

Home Gymnastikforening/Lene Jensen

Tistnrp Dyrektinih

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

Banl<aklubben

Julegaverne kober yi selvlolgelig hos
HORNEPOSTENS ANNONCøRER 11



REFERAT AF VISION HORNES MøDE DEN 1. NOVEMBER 2(}1O

Hvordan vi Ønsker Horne skal se ud i år 2020?

Der indledes med,præsentation af Vision Horne. Vision Horne skifter navn til Lokalrådet

- Vision Home. Navneændringen skyldes, at fx kommunen ikke vil vide, hvem Vision

Horne er.

Overordnet målsætning: Home skal fortsat udvikles som attraktiv bosætnings- og

tilflytningsområde især for familier i etableringsfasen.

Stig Larsen orienterede om formålet med velkomstpakken:

En slags købmandskurv med materiale om vores by (der henvises til hjemmesiden) og

en del gavekort til lokale erhvervsdrivende. Kurven udleveres til både ejere og lejere.
Der er ved at blive fundet gaderepræsentanter for alle gader/ områder som har til opga-
ve at sørger for at få de nye tilflyttere under vingeme. Alle nyfødte i sognet modtager
også en gave fra byen, Anne Mette Bøtcher er tovholder på velkomstpakken. Det bliver
lagt ind på hjemmesiden, at foreninger kan henvende sig til Anne Mette Bøttcher, for at
få oplyst, hvem der har fået udleveret velkomstpakker.

Vi har søgt om nye blå skilte, som viser til skolen og bømehaven. r første omgang blev
det afuist, Vi søgte om aktindsigt og har nu fået lov til at få ån, der viser vej til skolen.

cykelsti fra Hovedvej 11 til Bounum har vi godt i gang, da de fleste lodsejere har sagt ja
til at afgive jord, Det skal de ha' et stort TAK for, da det ellers ikke kunne blive aktuelt.
Der bliver sat spørgsmål ved, at børnene skal krydse vejen for at komme i skole, men
det er endnu ikke alt, som er plads

Stig Leerbeck præsenterede den nye folder om Horne, som vil være med i velkomstpak-
ken, hos ejendomsmæglere og vil blive delt ud ved præsentation af "påskeplanen".

Vision Home har modtaget borger-ideer om fælles spisning, landsby pedel, multibane,

aktiv i naturen, kælkebakke og flere, Hvis nogen evt, har lyst til at overtage fællesspis-

ning, må de gerne melde sig til Lene Hansen - Kirsten overtager og første fælles'
spisning er den 2. februar 2011

Stig Leerbeck præsenterede Påskeplanen, som drejersig om de resterende 12 bygge-

gru-nOe på Lundagervej. Man får typehuslirmaer til at bygge på grundene, og i påsken

2012uilder blive invite6t til åben by.

2 mio. kr, skal der bruges, de er blevet lovet - til markedsføring, reklarneindslag i radio/

tv, foldere / aviset, hjemmeside, 1/1 sides annoncering i aviser.

Lene Hansen oplyste, at gruppen omkring "aktiv i naturen" nu har halvdelen af pengene
samt at gruppen går i gang til foråret i Vikingelunden

12
Julegaverne kober vi sehtolqeliq hos
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Der skal være super engagerede borgere på åbningsdagene. Vi vil prøve at markedsfø-
re det ved at vise vores naturperle og sælge det på det.

Gevinsten for Horne er: 12 nye familier, støne deltagelse i brugs, foreninger og skob.
Hvordan og om det hele overhovedet kan lade sig gøre vil blive afgjort omkring marts
2011.

I gruppearbejdet blev der afiejdet med: Hvordan ønsker vi, at Horne ser ud i år 2020, tx
med den kollektive trafik, de grønne områder, hallen osv.

Riglgllglge-ldqel kom frem, og der blev prioriteret.

Landsbypedel 1 Hjælpekorps (efterlønnere)

Synliggørelse 2 Motionsrum

Påskeplanen 1 Fodgængerfell v. skolen

Familiebanko/fællesspisning 3 Udbygning af hallen/kultur/fitness

Bus ejet af Home Kolonihavehuse 1

Plejehjem -Thyra Frank 2 Horne event i foderstof/ungdomsfestival 3

Erhverv/ grunde Grøn by - selvforsyning 2

Spinning / motionscenter Viking by

Ungdomshus/ juniorklub 3
Mere skov/stier hele vejen om Horne/legeplads-
færdio til oåskeolan

Mark race/værksted/værested Nyt torv i smedens m indgang t hal

Hyfter/ put and take

Udnyt Driwejen m cykelstier til turister (der er
mange historier i Horne fx jydepotter, runestenen,
natmanden i Homelund osv.)

Pizzarialishus/pølsevogn i hallen Bed & breakfasUbondegårdsferie

Virksomheder i tomme bygninger 1 Fællesfolder til turister

Påskepakken til små & store virk-
somheder

2 Opret f riskole/efterskole

Vandrestier (Homelund-Paradiset) 3 Fodgængerfelt ml. skole og hal

Mountainbike ruter Horneposten i farver og på biblioteker

Fleksibel bømepasning Autoværn males ind til byen

Kreativ/sundhedsmesser
Ældre klasser evt. rengøre fortove, derved tjene
nendc

Samarbejde m andre byer Bevar bus ml Ølgod/ Varde

Oldekolle m fælleshus Hjælpekorps (efterlønnere)

valg til Lokalrådet - Vision Horne: Dennis Pedersen, Anne Mette Bøttcher, stig Lar-
sen, søren Dahl stopper. søren Dahl forbliver som tovholder på projekt cykelsti, Anne
Mette Bøttcher fortsætter som tovholder for velkomstpakken og Stig Larsen forisætter i

Udviklingsrådet og Masterplanudvalget
Nye: Keld Jochumsen, Julie Holze, Anette Kartvedt, Dorthe Bejder og Carsten Hansen

Julegaverne kober vi selvfolqeliq hos
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ET LIV MED F

Min store hobby og fritidsinteresse siden 1964, hvor jeg fik min første pensel, farver og
læned og skabte mit første billede og derefter engang imellem malede. Jeg har igennem
tiden gået på fonskellige kurser hos forskellige kunstnere, blandt andet afdøde Søren
Welling, Rødding - hvor jeg lærte rigtig meget.
Mit job som uddeler i 35 år gav ikke så meget fritid til min store hobby, men et par bille-
de.r blev det dog til engang imellem,

Jeg maler næsten alt i billeder fra natur til abstrakt kunst, men nok mest det, man kan se
hvad det forestiller - med eller uden fantasi,
Jeg glæder mig over at udstille mine billeder i Horne, hvor jeg har tilbragt meget af min
barne- og ungdomsfritid i Home ldrætsforening.

Thomas "Brugso Nielsen, Skovlund

Thomas Nielsens billeder kan frem tiljul ses i Homehallen.

Red.

HORNE 4H TAKKER

Tistrup-Bounum smede og Maskinforretning
Home Hallens Cafeteria
Dagli'brugsen, Home
Oskans Autoværksted
Mekaniker Andens Jensen
Home tømreforretning
Anette og Knud Ejner Christensen
Dan-Ela/s
Bounum Maskinstation
Home Mureme
Brun Tistrup

Horne Kro

Andelikassen, Horne
Sydbank, Tistrup
Horne Autoværksted v/John Borg
Saxofonien v/ Lisbeth Stig
Vinduespudser Frank Hansen
Jørns Malkemaskine service
10 20 30 Henne strand og Blåvand
Lotte Andersen
Hobby Holdet
Elgården, Varde

Home 4H ønsker alle en

pf* rn ty ;[*.f samt et 9o cf,t fi , a,,

med tak for det gamle

{1Ef
Efter et velov,erstået årsmøde vil Horne 4H hermed rette en stor tak til nedennævnte
personer, fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte og sponsering af
gevinster til vort bankospil

1s i&frliss#,E I-T8tF;*Er" ry ls



TAK TIL FAMILIEN DINESEN :N?il{sirdi
Efter i tre år at have stået for omdelingen af Horneposten til samtlige husstande i Horne

sogn, til stor glæde for både foreningerne og beboerne, har Henrik Dinesen og hans

familie besluttet at stoppe som omdelere,

Det er et stort stykke frivilligt arbejde familien her har ydet, altid samvittighedsfuldt og

punkligt.

Herfra skal lyde en kæmpe TAK for deres indsats. Det fortjener de virkelig.
Redaktionen.

oMDELER(E) AF HoRNEPOSTEN EFDI\
n å(r. {sr{i

Vi leder efter en person, forening eller lignende, som vil påtage sig ansvaret for omde-

lingen af Horneposten 7 gange årligt til samtlige husstande i by og på land i Horne

sogn. Godt 500 stk.

Bladet er klarfra trykkeriet fredag eftermiddag og skal være omdelt senest mandag;

Arbejdet må være at betragte som et stykke frivilligt arbejde. Horneposten kan ikke

betale timeløn, men yder et beløb til dækning af omkostningeme ved omdelingen.

Snak sammen om det, så vi kan finde en løsning,

Evt. interesserede kan henvende sig til Leif Søiderskov, tlf. 75 26 05 27 eller redaktio-

nen.

Skulle det ikke lykkes at finde nogen, som vil påtage sig opgaven, vil næste nummer af

Homeposten alene kunne læses på nettet. 
Redaktionen

AFLEVERINGSFRISTER FOR HORNEPOSTEN 201 1 3N?il{*tr{i
Udgave
311

312
313

314
315

316

317

stof senest
lørdag den 8. januar

lørdag den 19. februar
lørdag den 2. april

lørdag den 14. maj

lørdag den 6. august
lørdag' den 3. september
lørdag den 5. november

bladet udkommer senest
24. januar

7. marts

18. april

30. maj

22. august
19. september
21. november

HORNEPOSTENS REDAKT]ON

Birtha Schmidt, Stausvej7,6800 Varde, llf .752203 67, birthaschmidt@mail.dk

Erling Jensen, Gl. Landevej 69, Sækbæk, 6800 Varde, tlf. 75 26 00 74

Leif Sønderskov, Lundagervej 30, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 05 27 eller 24 61 55 50

Kurt Vig Nielsen, Vestervænget 3, 6800 Varde, tlf. 75 22 38 38

16
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NYT FRA SKYTTEFORENINGEN fffis"UT/Æ/

Vintersæsonen er nu godt i gang. Du kan dog stadig nå at prøve om det ogra.ffi
for dig, Det kræver kun, at du møder op i åbningstiden mandag eller torsdag mellem kl.

19 og 21, så står erfarne instruktører parat til at hjælpe dig i gang.

Savner du yderligere oplysninger, så ring til Laila på tlf. 7526 0233, eller Svend Age på

flf. 7529 9409.

Den indledende runde i skoleskydning er afsluttet
22 elever fra Horne Skoles 5a og 30 elever fra Tistrup Skoles 5a og 5b klasser har del-
taget i den indledende runde i skoleskydning. Alle har skudt 3 gange. Sidste skydning er
gældende for om man går videre til en amtsskydning. Man bliver sat sammen flre på

hvert hold og de 20 hold i Ribe Amt, der har skudt de højeste point går videre til en
amtsfinale. Vinderen af amtsfinalen går så videre til en landsfinale der foregår i Vingsted.
Det har som sædvanligt været en sjov og spændende opgave for alle involverede parter

at deltage i skoleskydningen, det gælder elever, lærer og ikke mindst instruktørerne der
gratis stiller deres arbejdskraft til rådighed. Det er lysten, der driver værket, uden denne
hjælp ville det være umuligt for skytteforeningen at klare denne opgave. Der skal også
fra skytteforeningen lyde en stor tak til Horne og Tistrups Skoler for det gode samarbej-
de, der er opnået gennem de mange år skoleskydningen har foregået. Hjertelig tak til
alle.

t,,',;',i;9y1,,'.,';,p6rtft:b;r

rtg;;;::rft;6;,,,"., ;*nO

''O , ,,,,.,,,,:i,' 'miti ;6;1

P!ffiftevision Yeqt,:å$ - VardC
Kræmmergade 7 . 6{t00Varde
ff.75 aZ {7 00 . Fax 75 rA 46 13

www.pannerrevisionvest.dk

**o*,*d ff*r,{såer åå*v{mår:na å,&rsfl mm
'' ' ij' :

Registrelet revisionsaktierglskab. CVft.nr. 19 39 53 ?5 . fRft . Medlem af

Pårtner, Reviiioh Vnit,år:l.
,er dåiuder) 

: 
repr,æ'iefl lg1et

vsdkontOrelr , :,ir;,,::,,::: ,rr r ,,

i Egbi€rg qg glgod 
:,::,rr:,::rl::, 1;:r
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Aftalen er på plads - Christian Gram (th) fra Sdr. Malle /r/S overtager pr. 1. no-
vember 2010 Tistrup Maskinstation efter Aage Debel Sørensen (tv)

Kippet fra Ugeavisen Tistrup-Ølgod

SDR. MALLE A/S OVERTAGER TISTRUP MASKINSTATION

Aage Debel Sørensen har pr. 1. november 2010 solgt Tishup Maskinstation til Sdr.
Malle A/S.

Jeg vil geme takke mine kunder for Da vi pr. 1. november har købt Tistrup
godt samarbejde gennem 37 år, og jeg Maskinstation, som har været vores
håber de fremover vil bruge Sdr. Malle samarbejdspartner igennem mange år,
Maskinstation, sagde Aage Debel Sø- håber vi at den tillid, som er blevet vist
rensen iforbindelse med handlen. til Tistrup Maskinstation, vil blive videre-

ført til os, udtaler Christian Gram, som
ejer Sdr, Malle fuS

18
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Vælg de holdbare løsnlnger:

o Llmprodukter af høl kvalltet

r Totalløsnlnger

. Punktllg leverlng

r Konkurrencedygtlge prlser

r Kvallflceret teknisk rådglvnlng

o Undervlsnlng I korrekt valg
og brug af klæbertoffer

. 40 årl erfarlng

mrcffi
PRIMO DANMARI( AIS
DK€862 Tistrup
Denmark

Tel.: +45 75 29 91 77
Fax +45 7529 97 69
www.primolister.com

W ffi;å:å,rlffi-ff#r' u 19



På grund af nye miljøregler må Home genbrugsplads ikke mere modtage muldjo"ffi
havejord. Det skyldes, at der skal tageg prøver af jorden inden den må udleveres igen.

Dette er en både dyr og vanskelig proces, så altså ikke mere jord på genbrugsplad.
sen.
I fremtiden skaljorden afleveres på 6n af kommunens pladser, hvor jord må modtages.

Sogneforeningen

FJOLSERNES EGEN''HJEMMESIDE''

som fortalt i sidste nr. af Horneposten har vi nu lavet en slags opslagstavle på gen-
brugspladsen, hvor foto af afleveret affald, som er smidt på pladsen uden for åbningsti-
den, bliver opsat.

Så kære Home-borgere, nu skal dette svineri stoppes. Hvis I ser nogen med trailerlæs
på vej til pladsen udenfor åbningstiden, så spørg lige vedkommende, hvor han skal hen
med det eller giv os' der passer pladsen et praj' 

sogneforeningen og pradsens pensonare

Rent skal der være..... idioten her skulle lige have ryddet op i kemikaliedepotet, og
hvad gør man så - jo, man smider 10.12 dunke med diverse rensemidler,
ukrudtsmid!.er osv. i jerncontaineren (1 5. september)

Jubgewrno kobcr vi sclvlrQcfQ hos
HoRNEPOSTENS ANNoNC-oRER
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Så fik fjolserne deres egen "hjemmeside". Her er så opslagstavlen med diverse
fotos af de ureglementerede afleveringer udenfor genbrugspladsens åbningstider.
Fremover vil disse billeder kunne ses hver gang pladsen har åben.

JULESTUE I BLOITSTERBINDERIET STILBJERG

Julehyggen har sænket sig over Blomsterbindedet.

Nlsseme er flyttet ind og bulikken er fyldt med juleder og inspiration

og dvent.
Salg af vinbdmnsq dekualiurer, advenhlmnæ,

pyntugrwl rys og tilådnr.

å
.tSD

-\
tiljul

Nørre A116 1 - 6870 Ølgod -Tll.75 24 4433

Jubgaveroe kobervi sehlolgel[ hos
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Jul på landet for 150 år siden.
Frø bogen "Stenbæk-Slægten", sbevet af Niels ll,Idsen Røstmtssen Stenbæte,

født i 1845 på Stenbækgaøde4 ()rmeslev, Vemmelev på Sjælland
Stenb@k slægten støwnerfia "Stenhækgaød", Nordenbro, Iulagleby sogr, fr
Langelmd- Stenbækslægten hø mange efierkammere, også her på egnen- I
Home bl.a Søren Henrik Huwen og Kirsten Ditlevsen-

Nogot af det, der står i højeste Glans fra Bamdomsdagsng er dog Julen, som
vor Moder havde sin egen Evne til at gøre højtidelig for os.
Ikke med Juletræ, ellerJulegave6 langtinindre med Julebmevkor! nej,
disse Ting kendte vi ikke dengang.

Først Julebagningen som Bud om, hvad der ville komme. At fii Hvedebrød
hørte den Sang til Sjældenheder, men til Julen blev der bagt Hvedebrød, og der
blev da altid bagt lige så mange små Hvedebrød, som vi var Børn, så vi kunne
fii hver et og at spise dete vort Julehvedebrø4 ja det var i den Grad lække$
at der behø.vedes ikke Smør på, det gik godt foruden.

Dagerq som det blev Juleafterq var travl for os alle. Allerede om
formiddagen begmdte Moder at bage Æbleskiver, og der skulle mange til de
mange Mundg som vi var. Til Aften skulle Risengrøden og Klffisken koges
samt Rødbederne til Sylæn, og Julefestbordet skulle gøres i Stand.

Ude Havde Mandfolkene travlt med at rydde pænt til Side og faa alt i Orden
og paa Plads. Alle Avlsredskaber skulle være inde og pa Plads nu til Julen.
Køerne skulle have Hø til Aftenfoder, da de ogsa skulle smage Julen-

Saa kom endelig Aftenen, da vi gik ind i højtidelig Stemning.
'God Aften og glædelig Jul", hilste vi , naar vi kom in4 og saa bænkede vi os
om det lange Bor4 paa hvilket der var bredt et hvidt Dug fra Ende til anden, og
med to lys paa Bordet i de pæne Messingstager, der ellers havde Plads pa
Moders Dragftiste, og i Stagerne var udklippet frnt Papirtil Lysene at staa i.

Først bødes Æbleskiver, overstrøde med hvidt Sukker. Senere kom
Risengrøden, to store Fade fulde, med Sukker og Kanel og i Midten et stor!
firkantet Smørhul.

Vi Børn vidste nolg at vi skulle spise pænt af Fadet ved vor egen Side og
ikke række om efter sukkeret. (Alle spiste af samme fad). Men så var der gerne
en SkælnL der fortalæ en Historie om en -slem Hund der kom og ville bide

Jubga,crnc k b.ryl sclyr.h.liq ho3
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mig men jeg var ikke forkny! jeg tog Hunden i det ene ehe og snurrede den

rundt" som jeg kan dreje dette Fad-. Mens han i det samme drejede Fadet om,
saa han fik Sukkeret om ved sin Side.

Efter Grøden fik vi KlipfislL og den Aften gav vi alle Far og Mor Haanden

til Tak for Ma4 hvad der for os Bøm var særlig højtideligt, da vi ellers ikke
gjorde det tit dagligdags.

Saa kom Salmebogen frem, og i min tidligste Barndom, før vi havde faaet
lært vore nyere Julesalmer, sang vi: "O, Jesus, vor Forsoner'. Derefter læste

Fader i Salmebogen Juleaftenbønnen. Saa var den alvorlige Del af Festen forbi,
og Fader kom nu frem med det ny Spil Kort, han havde faaet hos Købmanden,

da han købæ ind til Juten, og Moder kom med Pebernødderne. Disse var bagte

ved Julebagningen og bestod af Hvededejg md Sirup i. Der uddettes i Reglen

en Kopfuld til hver, og der spiltedes da Kct om Pebernødder til Klokken 1O

saa fik vi "I(vældsnadvef':, Sylte med Rødbede. Til allersidst lagdes Kort op
for hvert Medlem, og den, som Klørlarægt faldt for, skulle op og koge Kaffe
Julemorgen. Den Morgen fft vi nemlig ikke vort sædvanlige stegt Flæsk og
Øllebl-ød', dafikvi Kaf;le ogHvedekage.

Der fandæs vel næppe en Bondegaard i de Tider, uden den havde sin

"Storstue" til at holde Gilde i. Vi havde den ogsaa, og der manglede ikke i, at

den blev brugt Det var en Regel, at vi hver Jul havde et stort Julegilde hos os

for Egnens Ungdonr" og hvortil ogsaa fienestefolkene blev budt med- Fader og

Moder vilde ikke, at disse skulle tilsidesættes. Selvfølgelig blev vi budt ud igen
til mange Gilder. Og dengang kunne vi danse vore kønne gamle Turdanse:
-Kvadrille", "Garnmel Berlin', "Kontrafejra", "Pigernes Fornøjelsd',

'Kongens F{ave- med mange flere af den Slags.

Og saa mindes vi da dette vort Barndomslliem i Glæde og i
Taknemmeli$ed. Vi husker detjo i hver en plet baade ude og inde-

Sovekammeret, med de to Alkovesenge med de graasfibede Omhæng for, hvor
hele Familien samledes de lange Vinteraftener om det ene Tællelyg der stod

midt paa Gulvet i -Lysemoderen", en høj Stag", der stod paa Fod paa Gulvet
og hvorom Moder og Pigerne sad og kartede og spandt. Vi varjo nrange at lave

Tøj til, og det var'ohjernmegiort" alt santmen. Disse aftener kunne væne saa

hyggelige, især naar Fr læste højt, som han ofte giorde. Da gk vi og længtes

efter Aften

Stenbækgaarden på SiæIlmd vør fæ*egfud til henegfuden Tfunlnlm.

Juhoevomc k.bcrrl 3chr.hcfio hog
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KONFIRMANDUDFLUGT TIL JELLING.MONUMENTERNE

Onsdag morgen den 6, oktober tog 57 forventningsfulde og veloplagte konfirmander fra

Treenigheds Sogn i Esbjerg og Home og Thorstrup sogne sammen med præsterne

lngrid Lisby og Finn Pedersen af sted i dobbeltdækkerbus på årets konfirmandudflugt,

der gik til Jelling.

Vi skulle se de berømte Jelling-monumenter: kirken omkranset af de to kæmpemæssige
gravhøje og de to Jellinge-sten, hvoraf den største - rejsl af Harald Blåtand i slutningen

af 900-årene over sine forældre Gorm den Gamle og Thyra - kaldes "Danmarks dåbsal
test"- som der står på stenen: "Den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og
gjorde daneme kristne". Det er for øvrigt den store Jellinge-stens Kristus-billede, som vi

har i vores danske pas.

Med andre ord: I Jelling'bevidnes arkæologisk på enestående måde overgangen fra
hedenskabet til kristendommen i Danmark. Jeg tror, at vi alle mærkede historiens vinge-

sus i Jelling, da vi stod ved stenene og højene og Gorms nyfundne grav inde i kirken.

Vi flk også en meget engageret guidet rundtur i museet "Kongernes Jelling", og efter
endt frokost og opgaveløsning på egen hånd i museet gik turen ved halvto-tiden igen

med højt humør tilbage til Home, Thorstrup og Esbjerg - mange oplevelser rigere. Det
var en god tur!

Finn Pedersen, sognepræst.

- Gør det med et smil...

Husk vi har åben
alle ugens dage fra

8-18

Dagli'Brugsen Horne, Homelund 17, 6800 Varde 7526 Ol4r'l
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KIRKETIDER

Søndag 21.11.2010 Kl. 10.30
Søndag 28.11,2010 Kl. 10.30
Søndag 05,12.2010 K|.09.00 Buelund

ffiX#+#u#srr6$e*s#h#6'h'|Ws#q*+æ$erugM
Søndag 12.12.2010 Kl. 10.30 liturgisk gudstjeneste
Søndag 19.12,2010 Kl.09.00
Fredag 24.12.2010 Kl. 14.00 juleaften

Lørdag 25.12.2010 Kl, 10.30 juledag

Søndag 26.12.2010 Kl. 09,00 2.1u0åag
Fredag 01.01.2011 Kl. 10.30 nytårsdag
Søndag 02,01.2011 Kl. 09.00 helligtrekongers søndag

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig tlf. 7526 4055
Graver Kristen Krog, Thonstrupvej 154, Home tlf. 7526 0042
Home Kirke tlf. 7526 0085
Kirkeværge Ruth Jensen tlf. 7526 0078

Liturgisk gudstjeneste: gudstjeneste med musik, salmer og messe, men uden prædi-

ken (if. nudansk ordbog)

INFORMATION FRA HORNE MENIGHEDSRÅD

Hyndeme i Home Kirke var slidte og manglede knapper mange steder, så
Menighedsrad besluttede, at de skulle skiftes ud.

Fønst i oktober modtog vi de flotte nye hynder fra Poul Poulsen Kirkeinventar i Skive.

Nogle af de ggmle [yryler har vi skænket til Horne/Tistrup Speideme.

ÅA

t,ww
Horne

UDLEJNING AF KANOER

Skal du ud og nyde naturen fra vandsiden, så kan du leje kanoer ved KFUM-Spejdeme i,

Home-Tistrup Gruppe. Vi har 8 kanoer, som kan lejes. | flere af kanoeme er der sidde-
plads til 3 pers. Det koster 100 kr, pr dag, hvilket er inklusiv redningsveste og padler.

For nærmere information og bestilling kontakt Thomas Sønderskov tlf. 2337 3756.
Spejderne/ Kathrine

Y^
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AKTIVITETSKALENDER 201 ()

nov, 20.11.2010 Home Gymnastikforening, Bømedag i Blåvandshuk ldrætsc.
22.11.2010 Familieog Fritid, Juleinspirationsaften
23.11.2010 Home ldrætsforening. Generalforsamling
24.11,2010 Dagplejen, Regnbuen og Myretuen. Lantemefest
27.11.2010 4H, Julemarked
27.11.2010 Home Havekreds, Juledemonstration
28,11.2010 HomePlejecenter.Julemarked

dec. 03.12.2010 4H. Julefrokost
05.12.2010 Spejderne. Loppemarked
05J22010 Home Menighedsråd. Kirkekoncert

08.12.2010 HomelundsVenner.Sangaften
17.12.2010 Juletræsfest i Horne Halldn
19J22010 Sogrieforeningen. Juleoptog

jan. 08.01 .201 1 Håndboldudvalget. lndsamling af juletræer

12.01.2011 HornelundsVenner.Sangaften
22.01.2011 HomeMenighedsråd. Højskoledag iThorstrup
24.01.2011 Familie og Fritid. Vinter brassering
25.01.2011 Home Sogneforening. Generalforsamling

febr. 09.02.2011 Hornelunds Venner. Sangaften
marts 09.03.2011 Homelunds Venner. Sangaften

18.03.-

20.03.2011 Home Gymnastikforening. Forårsopvisning i Ølgod/Outrup
21.03.2010 Familieog Fritid. Generalforsamling
26.03.2011 HomeGymnastikforening. Lokalopvisning i Hornehallen
27.03.2011 Home aftenskole. Afslutning/udstilling

april 13.04.2011 Homelunds Venner. Sangaften

Tistrup OPfff
. C. B. Lange

Opti ker & konta ktlinseoptiker
Storegade 23, 6862 Tistrup

\1.75291287
Åbningstider: man., tirs., tors.: 9.30 - 17.30

onsdag: lukket
fredag: 9.30 - 17.00

lørdag: lukket
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Lundagervei 44. Hom€ . 58(Xl Varde
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f 'MEDE 
#'Jl1t"#"åå3åhrNG A/s

l lvlEQRGHlNl ^._,_ !.,o D .__.__- I

ZETOR Ørgodvej tilirl#låti6870 øLG'D 
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Mekaniker
Anders K Jensen
Køb & Salg af biler
Se bilsalg på www.ajensenbiler.dk

Telefon 75 26 02 30
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AAndelskassen
- sommen kon vi mere
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Glædel ig jul
og godt nytår
Vi vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Har du brug for lidt ekstra overskud ijuletravlheden, så kig forbi
Andelskassen.

Vores rådgivning kommer hele vejen rundt om din økonomi og
sikrer, at den passer til dine ønsker.

Horne Andelskasse . Krosvinget 4 . Horne . 68OO Varde . Telefon 87 99 39 50


