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Effi'aæeseres
Autoriseret El-instqllotør, Horne. Tlf. 7526-0166

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

gSREVrsroNAls
Ove Lihn, Ndr. Boulevard 116, 6800 Varde - Tlf. 75 2232 Ss

Strømgårds
EL - Service

Vi tilbydcr alt ligc fra alm. servicc,
n1'bi'ggcri, industri, landbrug
til hvidcvarer m.m.
Døgnvagt på tlf. 7 526-O070
Mobilrlf. 2016 6670

[jner Strømgård Hvid
Vr. Bjerremosevej 27, Horne

Sækbæk Kro
Når maden skal være rigtig go'

Ringkøbin gvej 232, Sækbæk
T1f.7526-0430

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

Stadio 3, Horne
Trf. 75260214

BotrQtByqcEEr
INDASTSIAYCCESI
LANDASU CSAyQCESI
FBITIDSHASE
BEP AEASTIONSAEAEJDE
P AO J Er<',r EEtNQ AE By QqEAt

Tomrernt.: Knud Luttd Hatrsen, 75260214
Ing.: Morten Henneberg, 75260316

TILSLUTI€'

//iaffår"////

Råt;ffi3å
Ring til
. Gunnar Ditlevsen
. Niels Jørn Hansen
. Gert Nygaard Madsen

Ndr. Boulevard 100 . 6800 Varde . Telefon 75211877. Fax 75220069
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HORNE STøTTEFORENING

Horne Støtteforening afholder ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. oktober 1999 kl. 19.30

iHorne-hallen.

Dagsorden ifl g, vedtægterne.
Horne Støtteforeninq/Leif Sønderskov

HORNE GYM NASTIKFORENING

, lorne Gymnastikforening aflrolder generalforsamling

tirsdag den 16. november 1999, k|.19.30

i Horne-Hallens mødelokale.

Dagsorden ifl g. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 2, november 1999.

HGF/Lene Jensen

HORNE IDRÆTSFORENING

Horne ldrætsforening afholder generalforsamling

mandag den22. november 1999, k|.19.00

i Horne-Hallens mødelokale.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den B' november.

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS



THORSTRUP. HORNE MEN

Efterårsmøde i Thorstrup Præstegård,
onsdag den 17. november 1999, kl. 19.30.

Foredrag v/sognepræst Marianne Østergård Petersen, Bork, om Astrid Lindgrens forfat-
terskab.

Man medbringer selv brød - kaffen serveres.
Angående kørsel fra Horne: Tilmelding dagen før på ilf. Z526-0365,

- Horne Meni

JULEDEMONSTRATION

Horne Havekreds arrangerer juledemonstration i Horne skole,

lørdag den 2T.november 1999, kl. 13.30.

Blomsterdekoratør Joan Lauridsen fra Alslev viser, hvordan man kan lave kranse, op-
hæng og dekorationer til advent og jul, og de fremstillede ting bortloddes sammen med
andre fine gevinster ved amerikansk lotteri.

Enhe incl. kaffe med hjemmebag:

lkke-medlemmer 40 kr,

Medlemmer

Alle er velkomne.

30 kr,

Horne Havekreds/Leo Aamann Jesst

HORNE JAGTFORENING

Husk Horne Jagtforening afholder Fælles Jagt for medlemmer

lørdag den 4. december 1999.

Mødested: Hos Anders Jensen, kl. 8.30.

Horne

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



INDENDøRS TRÆNING . FODBOLD 1999/2OOO trwTid Hold

14.00 - 15.00 Miniputter

14,00 - 15,00 Lilleputpiger

16,00 - 16,45 Microputter årg. 91-92-9394

16.45' 17,30 Lilleputter

17.30 - 18.15 Piger

18.15 - 19,15 Drenge

18.15 - 19,15 Junior

19,1 5 - 21 ,00 Ynglinge
-9,15 - 21.00 Senior * Old boys

Kontingent

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

210kr.
235 kr.

1.050 kr. pr. hold

Hl F Fodboldudvalg/Bernt

Boligselskabet BSB

Leilighed beliggende:
Hornelund 28, Horne - 68OO Varde

lndflytning pr.: O1.12.99.

1 stk. 4 vær. lejlighed på 96 m'

Ring og hør nærmere om
opnotering og boliganvisning hos:

Regionskontor

,\\ BSB
tU vEsTJYLLAND
Jernbanegade 4 . 68OO Varde

Tlf. 75 21 06 00

Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 08.00-11.30
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00
Fredag lukket

Leje

Yarme a/c
Vand a/c
Antenne
lndskud

96 m'?

kr. 3.699.-
kr. 660.-
kr. 25O.-
kr. L24.-
kr. 17.25O.-

Advokat Per Bovi6n Christensen
Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf. 75 28 98 99
Privat: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf. 75 26 04 I0
Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 16.00
Kontortid Horne Andelskasse: Torsdag kl. 16.00 - 17.00
Kontortid privat: Torsdag kl. 17.00 - 19.00
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JUBIUEUMSREVYEN

Hvad så før, under og efter Jubilæumsrevyent

Før revyen vil HIF traditionen tro afslutte året med uddeling af ledergaver og pokaler til
alle de gode frivillige, der naturligvis har fortjent det.

Under revyen er der mulighed for, ved forudbestilling, at nyde en lille osteanretning med
dertilhørende drikkelse af forskellig art, alt efter eget ønske.

Efter revyen er man velkomme til, sammen med revyhordet, at tage del i en slags ,

slappende hygge eller hvad man nu skal kalde en afsrutning på en fesilig aften, som det
selvfølgelig bliver. lngen hygge uden mad, så her er der mulighed for at få serveret en
lille lækker anretning, dog kun ved forudbestilling.
Prisen bliver ikke voldsom.

Bestilling skal ske hos Lone eller på flf. 7s26-0352 senest den 31, oktober.

Vel mødt

HIF Teaterudvalget

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



REVYENS 40 ARS JUBI1ÆUMSSHOW

Så er der ingen vej tilbage, den 6, november slår Horne-hallen dørene op for en gigan-

tisk jubilæumsforestilling med alt det der er underholdende og skønt at se og høre, lige

fra gøglervogn over sommerspil til den lokale revy,

I 40 år har der været revy i Horne, og det er vel at mærke en ubrudt række. En kavalka-

de, har vi valgt at kalde det, idet vi syntes det falder svært helt at komme uden om, hvad

der generelt er foregået rent teatermæssigt over så lang en periode som 40 år jo faktisk

er, Det var jo nede hos børnegøglerne det hele startede i tidernes morgen.

Medvirkende:
Marie Ditlevsen

,aj Nielsen

Ellen Højberg

Dagmar Kristiansen

Kristian Pallesen

Mamse Pontoppidan

Andreas Antonius

Anette P, Schmidt

Tage Hansen

PoulVig Nielsen

Thomas Hansen

Jeppe Kristiansen

Birgitte Antonius

Flemming Nielsen

Susanne Kristensen

Leif Sønderskov

Helle Brynningsen

Pontoppidan

t"-.,1(J>
'1.^/Vv

Dansere:
Katrine

Karina

Johanne

Kirstine

Louise

Hans

Christian

Dennis

Marie

Kamilla

Nanna

Kamilla K

Sabina

Louise P.

Sidse

Jeanett

Elin

Mette

Maria

Jacob

Louise H.

Teaterudvalget

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

Bankoklubben

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



HoRNE MENTGHEDSRAD. FAMILIE oc sAmrutto

Julekoncert - Adventsmøde i Horne Kirke

onsdag den 8. december 1999, kl. 19.30.

Kammerkoret GOCK, Grindsted synger i kirken.
Se omtale af koret.

Derefter er der kaffebord i Horne Skole, hvor koret vil medvirke,

Familie

KAMMERKORET GOCK

Kammerkoret GOCK har eksisteret i omkring 12 år, men i sin nuværende størrelse - ca.
25 medlemmer - kun de sidste ca. 8 år. Koret synger fortrinsvis 4-8 stemmig a capella
musik - d.v.s. kormusik uden instrumentledsagelse. Det giver en vældig udfordring, fordi
der ikke er noget at "gemme sig bag". Det kræver at aile "slår øreme vidt ud', for at få
den rette korklang,

Kammerkoret GOCK synger fortrinsvis kirkemusik. Det skyldes ikke mindst det spæn-
dende, der ligger i at prøve forskellige kirkerum af. Akustikken er nemlig meget forskellig
fra kirke til kirke og netop a capella-kormusik er meget afhængig af rummets akustik,
Derfor har det været spændende at holde koncerter i akustiske perler som f.eks. Viborg
Domkirke, Sct. Catharinae Kirke i Ribe, Hjerting kirke og Horsens Klosterkirke. Men også
vores lokale kirker omkring Grindsted holder vi meget at af holde korcert i. Derudover
flndes der så umådelig meget smuk kirkemusik, så der er altid noget nyt og spændende
at give sig i kast med.

Vi har i kammerkoret GocK inden for de seneste år sunget meget ny dansk og nordisx
kormusik. Af komponister kan bl.a. nævnes Niels ra cour, Knut Nystedt, svend s.
schultz, John Høybye, Men også værker af de meget store komponister som f,eks.
Bach, Verdi, Palestrina og Brahms er på vores repertoire,

Koret har tradition for at foretage en koncertrejse hvert andet år og har tidligere besøgt
Nordtyskland, Norge og Færøerne, I den forløbne sommer 1999 har vi foretaget en kon-
certrejse til Lincolnshire i England.

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS
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Denne sæsons repertoire består bl.a. af Psalm 43 og Psalm 100 af Mendelssohn-

Bartholdy, "Christe, der du bist Tag und Licht" for dobbelt-kor af Samuel Scheidt og

"Totus Tuus" for 8-stemmigt kor af H, Gorecki. Tiljulekoncerten vil vi naturligvis udover

disse værker synge en række jule- og adventssalmer.

Vi glæder os til at komme og synge i Horne Kirke, onsdag den 8. december '1999 kl.

19.30"

Sund fornuft til sport.
I Matas Sports Care finder du et bredt sortiment af produKer, du kan få brug
for i din træning og i kampen for at forbedre dine resultater.
For at kunne tilbyde dig de bedste produkter, samarbejder Matas Sports Ca-
re med anerkendte fagfolk indenfor idraetsverdenen. Alle produkter bliver
omhyggeligt testet på Team Danmarks Testcentre. Så kig ind i Matas Sports
Care, før du kaster dig ud i sport - det er sund fornuft.

MATAS SPORTS CARE
Sund fornuft til sporti1

Skansen 2 . 6800 Varde . Tll. 7 5 2200 25

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



Kasserer:

Sekretær:

HORNELUNDS VENNER

Bestyrelsen i Hornelunds Venner ser nu således ud;
Formand: lngrid Kristensen
Næstformand: Elly Jensen

Marie Sørensen

Karen Thomsen

Svend Aage Østerberg
Suppleanter: Johanne Østerberg og Linda Langvad

Tak til alle der har støtte os og tak for god modtagelse, når vi sælger medlemskort. Vi har
foreløbig haft følgende arrangementer: -
29, april: Varme hveder, hygge og sang i opholdsstuen.
18. maj: Besøg af amatørskuespillere fra Brørup. stykket "Marens Kyfiingef

blev opført med meget lune og humor og rappenskralde Maren blev til
slut sat på plads af sin ellers lidt vege mand.

18. august Udflugt til rambourgs Have. Hjemturen gik over Nørhorm Hede, hvor
lyngen blomstrede smukt, Der blev plukket buketter til vaserne
derhjemme. Dagen sluttede med middag hjemme i opholdsstuen,
lnden vi gik hver til sit, sang vi om lyngen og heden.

19, oktober: Der holdes høstfest, hvor hver beboer kan invitere 2 gæster.
Der bliver spisning og underholdning.

19, december: Julehygge med beboerne før Varde Garden spiller,
Vi har besluttet, at vi i år ikke sælger kaffe denne dag, da de fleste
følger med Garden til torvet,

HorneCykelforretning l
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

Ttf. 75 26 01 02

Hornelunds Venner/Karen Thomsen

Vifr.r#;:::;*
VestjyshAndel

&aloLrlcradd
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BRUGERRADET

Det annoncerede Brugerrådsvalg er udsat til foråret på grund af omstrukturering på

områdeinddelingen.

Den 31. august havde Brugerrådet, Pensionistforeningen og Dagcentret arrangeret en

tur til Varde, hvor vi så kommunekontoret. Der var dækket op til fælles kaffebord og her

fortalte Kaj Nielsen om det gamle Varde, og om sin hverdag som borgmester. Her var

der lejlighed til at stille spørgsmå|.

Herefter så vi borgmesterkontoret og fik fortalt lidt om, hvordan vielserne foregår. Der-

næst gik turen til det gamle Rådhus, hvor vi så byrådssalen og Kaj Nielsen fortalte om

selve salen og om hvordan man afholder byrådsmøder"

Vi fik en god orientering og vi siger tak til Kaj Nielsen for en god eftermiddag.

BrugerrådeUEdith Rasmussen

HORNE PENSIONISTFORENINGS AKTIVITETER:

Frelsens Hær spiller og synger.

Pakkefest. Hver medbringer pakke max. 25 kr.

Sognepræst Finn Pedersen, HorneÆhorstrup.

Søren H0bschmann, Nr. Nebel viser film fra Guatemale.

Maria Zicrkert Sørensen fortæller om et lykkeligt liv med H.C. Hansen.

Harald Christensen, Vejen fortæller om ophold i Canada.

Kriminalassistent Søren Kornerup Varde: Politiets arbejde og ældre i trafikken

Grete Attermann orienterer.

18.10.99

25.10.99

01.1 't.99

08.1 1.99

15.1 1.99

22.11.99

29.11.99

06.12.99

Melslf;osh
manufaktur - hikotage

Tlf . 75 29 90 36 - 6862 TistruP
AFUflSCÅAAD . TORYEGADE t 3
6870 øLGOD.ILF:75 24 4A æ

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 11



FAMILIE OG SAMFUND

Besøg i lysstøberiet Pråsen, Orten
Onsdag den 17. november.

Tag med ud på lysstøberiet Pråsen, og få inspiration tiljulemåneden.
Marianne og Jørgen vil fortælle om deres lysfremstilling og vise os rundt.
Efter kaffen bliver der mulighed for indkøb.

Vi mødes ved Dagli'Brugsen kl. 19.00 og fylder bilerne op,

Medlemmer: 20kr"
lkke-medlemmer 30 kr.

Tilmelding senest den 8. november til Mona, ilf. 2526-0400,

Familie og Samfund/Mona Clausen

FAMILIE OG SAMFUND

Juledemonstration mandag den 29. november kl.
skole.

Kom og få ideer med Marianne Frøsig, Sønderkærvej.

Hop aftensmaden over, da vi vil servere et helt måltid.

Medbring kop, bestik og tallerken.

Efter maden er der amerikansk lotteri.

Medlemmer Gratis

lkke-medlemmer 50 kr.

.-.

lv

tg)
19.00 i skolekøkkenet, Horne

Familie og Samfund/Mona Clausen

't2 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS



FAMILIE OG SAMFUND

Dette er så foreningens sidste program under navnet Familie og Samfund, Pr,

år 2000 udtræder vi af foreningen Familie og Samfund,

Foreningen fortsætter som hidtil med virksomhedsbesøg, kurser, foredrag, fællesspis-
ning, samt hvad der ellers måtte komme af gode ideer, dels fra bestyrelsen, men også
fra medlemmer og andre interesserede, Gå til bestyrelsen med din ide,

Foreningen vil også fortsat være en forening for hele familien, et medlemsskab omfatter
hele husstanden.

Desuden vilvi samarbejde med de andre foreninger iområdet, der også har meldt sig ud

af Familie og Samfund,

I næste udgivelse af Horne-Posten vil vi vise vort nye navn og logo.

gEEINEIGIEIEI
P. Strange-Hansen A/S

Stadionvel '16, Horne, 6800 Varde, tlf. 75 26 02 11,fax. 75 26 03 96

tOl-{-
1. januar

Familie og Samfund/Mona Clausen

HORNE AFTENSKOLE

Der er enkelte ledige pladser på følgende hold:

Litteratur
Madlavning for mænd
Orkis, engelsk syning, sølvarbejde
Papirklip

Husk der er foredrag:

orsdag den 28. oktober "Fra Jelling til Nordkap" og

mandag den 1. november "Mit liv som handicappefl,

Tilmelding tilTove Sørensen, flf .7524-1044.

-=

62s/-(

Horne Aftenskole/Tove Sørensen

STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 13



HORNE 4H TAKKER

Efter en veloverstået og flot besøgt årsmøde vil Horne 4]-l hermed rette en stor tak til
nedennævnte forretninger og erhvervsdrivende for deres velvillige sponsorering af
præmier til vort bankospil.

BG Bank, Uno-X v/John Borg, Tistrup-Bounum smede og maskinforretning, svend
Aage Østerberg, unibank, vestjysk Andel, Horne-hallens cafeteria, Horne-Vittarp
Maskinforretning a/s, sydbank, Horne Andelskasse, Dagli'Brugsen Horne, Tonne-
sen, oskars Autoværksted, Horne Tømrerforretning, Mekaniker Anders Jensen og
MV-husets Cafeteria, Varde.

HORNE 4H

November
05"11.1999 Klubaften

13,11.1999 Værksted

27.11,1999 Værksted

December

03,12,1999 Klubaften - Julefrokost

@

@

"-i
Unlbank
Torvet 4,6862 Tistrup. Tlf . 75 29 99 00
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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN

Ved sidste møde fik vi gennemgået næste års budget. Vi kan ud fra dette konstatere, at
der ikke er blevet ændret på timetildelingen. Dette betyder, at selv om vi får flere børn i

skolen, vil vi ikke få flere ressourcer algøre godt med,

Herudover bliver der heller ikke ændret på tildelingen af vikartimer. Dette er højst bekla-
geligt, for som det er nu, kan det ikke hænge sammen. Det betyder, at børnene oftere vil
komme til at sidde alene, eller at de ældste klasser vil blive sendt hjem. Det er et problem

for os på Horne skole, men problemet er langt større inde på de store byskoler. Her
hliver de ældste klasser ofte sendt hjem, og dette rammer jo også vores store børn, som
går i skole derinde,

Forældremøderne er ved at være afuiklet i de forskellige klasser, Spændende at høre
om skoleårets program og i flere klasser er der taget gode emner op, som er værd at få
snakket om, hvor langt de fleste forældre er samlet.

Nu står den første ferie i dette skoleår allerede for døren - nemlig efterårsferien, Elever-
ne er gået i træning til dette års motionsløb, som foregår fredag den 15, oktober. Nogle
går/løber 5 km, andre løber 10 km og de ældste elever cykler en længere tur.

Efter en forhåbentlig god ferie er elever og lærere klar til at vi kigger nærmere på, når der
fredag den 29. oktober er forældredag på skolen,

På skolebestyrelsens vegne/Linda Møller

Landbrugs- og entrepren@rarbejde
Bertel Sørensen - rlf. 75 24 72 33

Skattemæssig rådgivning ' Bog{øring og regnskabsmæssig assistance
Rådgivning ved opstart al virksomhed

I.B.C. Revision
v/lnge B. christensen . Reg- revisor H.D. . Rotbølvei 9, Horne, 6ao0 Varde . Telefon 7t 26 02 47

STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 15



SÆKBÆK KRO

Siden åbningen af HjerteOenter Varde for knap 2 år siden har Sækbæk Kro leveret ma-

den til hjertepatienterne, To ture daglig kører man fra kroen til Varde, så patienterne altid
får serveret hel frisk mad, Smørrebrød til middag og varm mad og dessert til aften.

Nu har bilen fået mere at køre med, idet Sækbæk Kro også har fået leveringen af varm
mad til de 10 handicappede beboere i den nye institution Bo-Østervang, Det er noget der
glæder kroejer Steffen Hansen, Med hans baggrund som skibskok, har han været vant til
at skulle lave madplaner indeholdende en ernæringsrigtig og afuekslende kost til søfol-
kene. Denne erfaring kommer nu patienterne på HjerteCentret og beboerne på Bo-
Østervang tilgode.

Mange af de indlagte på HjerteCentret kommer for øvrigt, når de er blevet hjemsendt,

sammen med deres familier ud på kroen og spiser, ligesom fødselsdage hos beboerne
på Bo-Østervang ofte giver en ekstra bestilling,

Sækbæk Kro tilbyder fester i festlokaler velegnet til 50-60 personer, men kan skaffe

siddeplads til op til 100 personer. Ligeledes tilbyder kroen mad ud af huset.

Den varme og solrige sommer har været god, Mange turister og faste stamkunder er

kommet flere gange for at spise, Mange kommer også ind for at få "dagens gode ref. I år

har de virkelig haft glæde af deres terrasse, mens børnene har haft stor glæde af lege-
pladsen.

Den daglig drift klares af Sanne og Steffen samt en kokkeelev. Dertil kommer løst ansat
personale ved fester.

Kroen er også kendt for servering af struds og kænguru.

Red.

Sækbæk Kro er annoncør i Horne-Posten.

,$MfuftKt@
- når rnafun slca' vætp rigtig p'
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OSKARS AUTOVÆRKSTED . AUTO PARTNER

Oskars Autoværksted ved Oskar Vinter Nielsen er blevet optaget som Auto
værksted.
Medlemsskabet betyder et samarbejde mellem veletablerede værksteder i hele landet.

Det betyder løbende kurser og efteruddannelse af personalet og den nyeste bilteknologi

på værkstedet.

Oskar Vinter Nielsen forventer meget af medlemsskabet, som ikke mindst kunderne får
gavn og glæde af,
{ december fejrer Oskars Autoværksted 10 års jubilæum. Samtidig vil benzinstanderne

-,rVe Brdr€t, så værkstedet kan sælge blyfri benzin i alle oktan, 92-95 og 98.

Ved jubilæet beskæftiger Oskars Autoværksted 2 svende og 'l lærling. Oskar har salg af

alt i brugte biler.

Red.

Oskars Autoværksted er annoncør i Horne-Posten.

ffi
Partner

<tloeng r]€to.
ET GODT STED AT MøOES.

Lokalen til møder,
små og store selskaber.
9nørnebrød ud af huset.

VENLIG HILSEN

IARGIT æ HEl.r{It9G

Trf.(051 26 00 19

!hiil{5il{I
Udgave
Nr. 232

Stof senest

Lørdag den27 november

Bladct udkommer
9.-10. decernber
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HOLLANDSK BONDE I DANMARK

Danskerne har altid handlet. lsær sønderud har der gennem århundrede været stor

samhandel. Meget tyder på, at der som betaling for tufstenene til vore ældste kirker, er
leveret jyske stude.

Fra 1S00-tallet til slutningen af 1600 var studehandelen på sit højeste. Studene blev især
solgt til Holland, hvor de blev brugt som skibskost på den store hollandske handelsflåde,

Når studene om efteråret var blevet indstaldet, kom de hollandske opkøbere til landet,

studene blev så leveret fra marts til maj. De blev drevet ad de gamle driweje eller stude-

veje sønderud, andre blev udskibet fra de sydvestjyske udskibningssteder og sejlet til da
hollandske havnebyer. Midt i '1600-tallet anslås udførslen af stude til at være mellem 7.
- 100.000 stk.

Forbindelsen mellem danskere og hollændere har altid været stor. Mange unge danske
bønderkarle tog hyre på de hollandske handelsskibe, bl.a. for at undgå militærtjeneste,

Også uge danske piger fik arbejde som pige i huset i de store hollandske handelshuse,

I dag er strømmen vendt. Mange hollandske familier har

de senere år købt kvæggårde i Danmark. I Horne sogn

er der solgt 4 gårde til hollandske kvægbønder, En af
disse er Johan Sprangers, som købte gård i Bjerremose

i 1994. Om hans egen baggrund samt beslutningen om

at købe gård i Danmark fortæller Johan:

Holland er blevet for lille. Med 15 mill, indbyggere på et

areal mindre end Danmark, er der ikke plads til alle læn-
gere, Jorden slår ikke til.

Johan har faktisk altid vidst, at ville han være bonde, måtte han søge udenfor lander-
grænser. Men det har ikke været fremmed for ham. Både moderen og faderen har sø-
skende, som er bosat i udlandet, ligesom en af hans brødre er bosat i Canada, hvor han
har en farm.

Johan er født på en gård i Lage Zwaluwe, en lille by med 3000 indbyggere beliggende 25
km syd for Rotterdam, Han er nr. 4 af 6 søskende. Gården er en slægtsgård fra 1840, og

drives i dag af hans ældste bror med hjælp fra hans forældre.
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Gården ligger inde i byen med 1'/'ha. jord. Udenfor byen har de lejet 15 ha, af staten.

Broderen driver gården med 35 malkekøer samt opdræt. På markerne avles græs og

majs. Korn bruges kun som vekselafgrøde.

Landsbyen Lage Zwaluwe ligger under havets overflade. Ved den store stormflodskata-

strofe iHolland i 1953, hvor der efter digebrud druknede 1800 hollændere, var hans

bedstefar 6n af ofrene. 8 ud af gårdens 10 køer druknede, De fik dengang Røde Kors

hjælp.

Skolegangen har for Johans vedkommende været 12 år,2 år i børnehaveskole fra han

var 4 år, efterfulgt af folkeskolen fra det 6. til det 12. år og forlænget folkeskole fra 12lil
aG år. Landbrugsuddannelsen består af 3 års landbrugsskole.

lnden han valgte at købe gård i Danmark, havde han undersøgt mulighederne i bl.a. New

Zeeland, Frankrig, Brasilien og Canada,

I august 1993 fik han plads som fodermester på en gård i Helle, men allerede 15. maj

1994 købte han gården i Bjerremose afLars Knudsen, Gården havde 53 køer, I 1996

købte han Peder Rasmussens gård i Lervad, og byggede samtidig ny løsdriftsstald til

100 køer. Her i foråret købte han Børge Madsens gård i Malle. Det sidste køb for at få

harmoni mellem antallet af dyr og jord til gødningen.

Det er dog ikke alle køer i den nye stald, som er 'hollændere", det er en skøn blanding af

flere racer.

Johan mener faktisk, til hans egen overraskelse, at Danmark på mange måder er et

mere moderne samfund, end det hollandske, Også på det maskinelle område på gårde-

ne mener han, at Danmark er foran. I Holland drives gårdene stadig som familieland-

brug. Fremmed medhjælp er sjælden, Køb af nabogården som i Danmark forekommer
'''ke. Hektarprisen er 350.000 kr,

Efter at have set de danske landmandsfamilier, hvor konen ofte har arbejde udenfor

hjemmet, er hans ideal stadig familielandbruget, hvor hele familien arbejder i bedriften.

Fortsættes .......
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Det har også været en overraskelse for ham at opleve, at bønderne deltager i alt udenfor

hjemmet og at de går meget i byen. Det har han ikke været vant til hjemmefra, Hjemme

blandede bønderne sig ikke med andre,

Johan har ikke fortrudt, at han er flyttet til Danmark. Han er blevet godt modtaget, har
gode naboer' og er glad for at være her' 

Red./Kurt

REJSE TIL HOLLAND
Johan er blevet spurgt, om han vil være rejseleder på en tur til Holland i 3-5 dage i juni.

Hvis der er interesse herfor, og der er nogle som vil hjælpe med at arrangere rejsen, vil

han gerne det.

DqslL

BRUUN
sroåfcaD€ 19 . 6æ2 I6TR' 15 29 $ 92

lrll,'lit'll\{liRGi\Dli 9 .VARDII . TLn 75 22 14 14

Frisk, billig
og lige i nærheden

Åbningstider:

iå:;'ft:"'"
lørdag

HORNE, 6800 VARDE

8.00-18.00
8.00-17.30
8.00-12.00

TLF. 75260L44
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KIRKETIDER

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag

Søndag
^zndag

10.10.1999

1 7.1 0.1 999

24.10.1999

31.10.1999

07.11,1999

1 4.1 1 .1 999

21,11.1999

28.11.1999

05.1 2.1 999

12.12.1999

kr. 10.30

ingen

kt.'10,30

kt. 19.30

kt.09.00

ingen

kt, 19,30

kt. 10.30

kt. 09.00

kt. 10.30

Lars Bom Nielsen

Sognepræst Finn Pedersen, Thorstrupvej 49, Sig

Graver Herman Kristiansen, Lydumvej 121, Nr. Nebel

Horne Kirke

Kirkeværge Bessie Aggeboe, Gunderupvej 20, Horne

ilf.7526-4055

flf.7528-9546

flf.7526-0085

flf.7526-0031

FAS KUN I

Køb hvad du vil med

Sydbanks BlueCard

Som BlueCard kunde i Sydbank får du
adgang til at hæve op til 30.000 kr.
Hvor som helst og uden videre, du kan
nemlig bruge BlueCard alle de steder,
hvor du kan betale med Dankort.

BlueCard giver dig handlefrihed, for du
kan slå til, når det gode tilbud er der.
Køb hvad du vil - vi blander os ikke.

Sydbanks BlueCard er markant billigere
end de fleste kontokortordninger.

Kom ind i Sydbank og få mere at vide.Snnawr
Storegade 25 . 6862 Tistrup . Tlf.75 29 90 26
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n0v.

jan.

06,1 1.1 999

16,11.1999

16.11.1999

17,1 1 .'r 999

22.11.1999

26.11,1999

27.11,1999

29.11,1999

05.12.1999

08.12.1999

17,12.1999

1 9.1 2.1 999

15.0'1,2000

18,01.2000

25.01,2000

03,02.2000

04,02.2000

05.02.2000-

06.02.2000

22.02,2000

12.æ.2A00

AKTIVITETSKALENDER

Horne-Revy - 40 års jubilæum

Generalforsamling i Brugerrådet

Generalforsamling i Horne Gymnastikforening

Efterårsmøde i Præstegården v/Marianne Østergård, Bork.
Generalforsamling i Horne ldrætsforening
Julearrangement i Regnbuen (eftermiddag)

Juledemonstration, Horne Havekreds

Juledemonstration, Familie og Samfund
Julemarked på Hornelund

Julekoncert, Menighedsrådet og Familie og Samfund
Juletræsfest for hele familien i Horne-Hallen

Juleoptog i Horne by

Højskoledag, Menighedsrådet

Forbrugeraften, Familie og Samfund

Generalforsamling i Sogneforeningen

Ældremøde, Menighedsrådet

Generalforsamling i Horne 4H

Hornemesterskaber i badminton

Sangaften, Familie og samfund

Kirkekoncert i Thorstrup kirke med Konservatoriets pigekor

fra Esbjerg, Menighedsråd i Horne og Thorstrup

Gymnastikopvisning i område 4 i Blåvandshuk ldrætscenter
Gymnastikopvisning i Horne-hallen

Jubilæumsfest Horne Gymnastikforening
Udstilling og afslutning, Aftenskolen

Generalforsamling, Familie og Samfund
Udflugt i Horne 4H

4H Børnedyreskuet m/overnatning

4H Arsmøde i Horne-hallen

18.03.2000-
't9.03.2000

24,03.2000

25.03.2000

28.03,2000
april 03.04.2000
juli 01.07.2000

august 09.08.2000

oktober 06.'10.2000
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RENAT]XT

Tistrup - Bounum
SMEDE og MASKINFORRETNING

v/ aut. ws-inst. SVEND HERMANSEN

Ølgodvq 148
Bounum
687A ØEod

Tlf 75 26 0t 55
Trf. 75 29 93 33
Bir. 40 28 33 93

v/ Chr. Gram, Sdr. Mallevej 15, Horne
Tlf. 75 26 01 63 . Biulf. 30 70 s7 94

,, 9i

eW $q:Bptl?' ffibq
-toa]!tæ rQttauany'tted
JOHN BORG HANSEN
HORNE - 6800 VARDE - TLF:75 26 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.

qAFETERIA

W;,,?i'"f,*=3r-
v qW rrr' 7s26-03s2

Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/Lisbeth 5ti9. Ølgodvei 33. Horne. 6800 Vorde

Mekaniker

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

Visse forsikringspræmier
ligner det rene tyveri...

Flyt hellere dine forsikringer til os

og få væsentlig lavere præmier og

ekstra dækning.

AXHa"tskasse
Krosvinget 4, Home

6800 Varde

Tckftn 75 26 CiO 10

nrvwsdadk/home

ffi


