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1. Indblik 
Horne Sogns historie 

Horne By og sogn gemmer på mange spændende historiske fund. 

Det tidligste fund er fra jernalderen, en enorm jernudvinding i egnen mellem  

 

 

Horne og Tistrup. Her er fundet omkring syv jernudvindingspladser på et areal 

på omkring to-fem kilometer med mere end 9000 ovne - pladser, hvor der kan 

være produceret omkring 450 tons jern.  

Jernalderen er dog ikke den eneste tid, da Horne spiller en historisk rolle. Et af 

Danmarks mest spektakulære fund fra vikingetiden er gjort i Horne - 

værdifulde guldsmykker, der nu er udstillet på Nationalmuseet. Så sent som i 

april 2014 gjorde en amatørarkæolog endnu nogle fantastiske guldfund, og man 

ved stadig ikke om hele skatten er fundet 

Runestenen på kirkegården stammer fra 900-tallet. Indskriften kan forstås på 

tre måder: "Tue, (Ravns) ætling, gjorde denne høj" eller "Ravnunge-Tue gjorde 

http://www.hornesognearkiv.dk/wp-content/uploads/2014/05/Slaggeblok-fra-jernudvindingsanl%C3%A6g.pdf
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/vikingernes-soelvskatte/skattefund-fra-hornelund/
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denne høj" eller "Raununge-Tue gjorde Thyras høj". Runestenen har ikke altid 

stået på kirkegården. Tidligere har den pyntet i Nørholms have, og den har også 

været en del af kirkediget. Hvordan stenen er endt i diget, vides ikke med  

 

sikkerhed, men arkæologiske udgravninger viser, at Horne-området har været 

meget rigt og betydningsfuldt. Derfor er det meget forventeligt, at en stormand 

kunne rejse en runesten her. 

Senere, omkring 1500-1900 tallet, er Horne endnu engang at finde på det 

historiske Danmarkskort. 
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Horne 1890 

Her fandt en kæmpe produktion af jydepotter sted i såvel Horne som i 

nabobyerne Tistrup og Thorstrup. Produktionen beskæftigede omkring 210 

familier og var af stor betydning for sognets overlevelse på den tid. 

Elektricitetsværk har vi også haft. Det leverede strøm/el til hele Horne Sogn fra 

1915 – 1950. 

Dette var et udpluk af Hornes historie. Har dette vakt interesse, kan der findes 

mere på Horne sognearkiv 

I 2016 er der 1.168 indbyggere i Horne Sogn. Fordelt med 461 indbyggere i 

Horne By og 707 indbyggere i det øvrige sogn. 

Horne Kirke 

Horne Kirke er opført i romansk stil, men tårnet er nogle hundrede år yngre. 

Ifølge sagnet er kirken opkaldt efter Horns Rev. Tidligere var Horne Kirke ejet 

af Teilmann-slægten på herregården Nørholm. På tårnet vajer tranen, som 

genfindes i slægten Teilmanns våben. På kirkegården står en af de sjældne 

runestene. 

Horne Kirke var indviet til Sankt Laurentius, som i år 258 blev henrettet i Rom. 

Han blev ifølge overleveringen brændt levende på en rist. Derfor er hans symbol 

også risten. Kirkebygningens ældste dele, koret og skibet, er opført i romansk 

stil, som blev brugt i perioden 1050-1250. Tårnet er noget yngre og stammer fra 

senmiddelalderen fra ca. 1300-1500. Våbenhuset blev sandsynligvis opført i 

midten af 1500-tallet. Kirken er bygget af store granitkvadre, og den romanske 

stil er tydelig i de store, rundbuede vinduespartier med mindre glasruder. I 

første halvdel af 1400-tallet blev der bygget hvælvinger i skibet. De blev efter 

sigende betalt af en lokal bonde. Våbenhuset er bygget af munkesten på en 

sokkel af granitkvadre. Munkesten er af tegl og noget større end mursten.  I 

kirkegårdsdiget ses store slaggeblokke, der er brugt som sten. Slaggerne 

stammer fra jernudvindingen af myremalm, som især fandtes i dette område. 

Den blev udvundet fra 500 f.Kr. til 1600-tallet.  

http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=4939&lang=dk
http://www.hornesognearkiv.dk/lokalhistorier/
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I dag står kirken med den meget velholdte kirkegård og det flotte kirkedige som 

et smukt vartegn midt i vores lille by. 

Horne Skole 

Horne skole blev etableret i 1903 og har siden 1970 været den eneste skole i 

sognet. Horne skole var en selvstændig 7-klasses folkeskole indtil 2012, da den 

blev en filialskole under Tistrup. Der er ca. 95 elever på skolen fra 0 - 6. klasse. 

Myretuen 

Myretuen er byens skolefritidsordning, som blev indrettet i en tidligere 

lærerbolig lige ved siden af skolen i 1992. Der er 48 børn i SFO’en på 

nuværende tidspunkt. 

Regnbuen 

Regnbuen er byens børnehave. Den blev oprettet som en selvejende institution i 

1989-1990 i byens tidligere kæmnerkontor/bolig og har plads til 35 børn – heraf 

fire vuggestuebørn. 

Dagpleje 

I Horne Sogn er der fire kommunale dagplejere hver med plads til fire børn + et 

gæstebarn. De mødes hver uge til en legestuedag, og de samarbejder med 

dagplejerne i Tistrup. 

Ældrecenter 

Hornelund Ældrecenter er indrettet i den bygning, der tidligere rummede De 

gamles Hjem. Den er bygget ud og renoveret ad flere omgange. Der er ca. 11 
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lejligheder, og der er desuden et par ældreboliger i en selvstændig bygning tæt 

på centret. 

Erhverv 
 

I Horne er der to maskinstationer og adskillige håndværksvirksomheder som 

for eksempel tømrer, murer, smede-og maskinforretning, mekaniker, 

anlægsgartner, frisør, privat rengøringsservice og vinduespudserservice. 

Landbruget præger naturligvis også området og områdets natur. De fleste 

landmænd driver deres gårde på konventionel vis, men et par stykker har lagt 

om til økologi. 

Der er kvægbrug, svinefarme, minkfarme, hønseri, kartoffelavl med mere. 

Se vedlagte liste over virksomheder. 

Forretninger & Service 

Byens dagligvarebutik er en Dagli’Brugsen. Den første brugsforening blev 

oprettet i 1916, og siden 1919 har den været placeret på dens nuværende 

adresse. Der er i årenes løb sket mange ombygninger, tilbygninger og 

moderniseringer. Dagli’Brugsen i Horne er ikke længere selvstændig, men er nu 

en filial under Super Brugsen i Nr. Nebel. Brugsen gennemgik i 2016 en total 

renovering.  

Horne Kro 
Horne Kros historie kan føres tilbage til 1798. En kreds af Horne-borgere fik i 

begyndelsen af 1900-tallet kroen omdannet til et afholdshotel, og den fungerede 

som sådan helt frem til slutningen af 1960’erne, da man igen fik 

spiritusbevilling, og navnet Horne Kro vendte tilbage. Horne Kro har i dag ry 

for sin gode mad og betjening. Lokalerne og faciliteterne er velrestaurerede. 

Horne Kro har tre lokaler og et udendørs areal: krostue med bar og billard, 

festsal med plads til 150 personer, mindre sal med plads til 50 personer samt en 

krohave med borde og bænke såvel under åben himmel som under halvtag. 
 

Miljøstation 
Miljøstationen i Horne er et nyt og moderne anlæg placeret indenfor bygrænsen. 

Her kan man på alle ugens dage og på alle tidspunkter af døgnet aflevere diverse 

affald i de opstillede spande – dog ikke farligt affald og storskrald. 

 

Horne Idrætspark  
Horne Idrætspark er en selvejende institution, der som primært formål tilbyder 

faciliteter til områdets sportsudøvere, til kulturarrangementer og til foreninger. 
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Horne Hallen indeholder hal med håndboldbane, badmintonbaner, volleybaner 

og mulighed for teater. I tilknytning til hallen er der cafeteria, mødelokaler, 

billard, fitness og omklædningsrum. 

     

  

 

I/S Horne Idrætspark blev stiftet 30. april 1937. 

Nyt klubhus på 300 m2 med omklædningsrum og cafeteria blev indviet den 2. 

juni 1974. 

Horne Hallen blev indviet den 28. sep. 1981. 

Fitness, nyt mødelokale og indgang blev etableret i 2012/13. 

Cafeteriet tilbyder mad ud af huset samt mad til arrangementer i hallen. 

Horne Idrætspark har et stort udendørs anlæg, der rummer fodboldbaner, 

håndboldbaner, tennisbane, plads til friluftsteater, en legeplads og 
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omklædningsrum. Herudover er der en stor og meget aktiv kroket-klub med 

baner i topklasse og eget klubhus. 

     

 

 

Kroketspillerne fik nye baner og eget klubhus stillet til rådighed i 2004. 

 

Vikingelunden 

Vikingelunden er en byskov på seks hektar i udkanten af Horne. 

Skoven er plantet ovenpå en vikingeboplads - deraf navnet. 

Området består af en udgravet sø, legeplads, grillhytte, handicapvenlig 

toiletbygning, stier og outdoor fitness 
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Vikingelunden bliver ofte brugt af byens institutioner og dagplejere, ligesom 

spejderne har haft flere store arrangementer i området. Grillhytten bliver flittig 

benyttet af Horne Sogns beboere. 

Sogneforeningen sørger for vedligehold og pasning af de grønne områder 

Spørgeskema-undersøgelse 

Der er udsendt spørgeskema til samtlige 525 husstande i Horne vedlagt Horne 

Posten. Der kom 84 spørgeskemaer retur. 
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Her kan nævnes fx spørgsmål 36. Her tilkendegiver 69%, at de gerne vil med til 

at lave et lokalt arrangement. Vi ønsker, at DGI hjælper os med at udnytte 

denne positive tilkendegivelse.  

Bilag: 

Erhvervsdrivende 

Spørgeskema 

Kommuneplan fremtidsskrivning 

 

 

2. Udsyn 
Udsyn vedrørende nabolandsbyerne 

Hvad er byerne kendt for 
Tistrup 

Kunst 

Tistrup er på landsplan kendt for Janus Bygningen, som rummer en af de fem 

censurerede udstillinger i Danmark. Den har til huse i forlængelse af Hodde-

Tistrup Hallen.  

Erhvervsliv og butikker 

Tistrup har en del arbejdspladser med både lokale medarbejdere og 

medarbejdere udefra. Butikkerne i Tistrup har altid levet af meget høj 

kundetilfredshed. Tistrup har i mange år været stationsby.  

Skole 

Skolen i Tistrup hedder Horne Tistrup Skolerne. Det betyder, at Tistrup og 

Horne arbejder sammen med fælles ledelse. Når eleverne forlader Horne skole 

efter 6. kl., fortsætter de i Tistrup, hvor de kan blive, indtil de går ud af 9. kl.  

Natur 

Tistrup har i mange år haft et flot anlæg tæt på stadion med tilhørende 

legeplads. På det seneste har frivillige i Tistrup gjort meget for at få lavet 

naturstier i den skønne natur.  
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Motion og idræt 

Tistrup har en velfungerende idrætshal, hvor der er både en almindelig hal og 

en halv hal. Hallen ligger lige over for Tistrup Skole.  

En gang om året arrangerer frivillige i Tistrup Minitri, som består af løb i Kvie 

Sø, cykling og løb.  

Fitness i Tistrup hedder Trim og er på private hænder.  

Tistrup News 

Tistrup-borgere fik for en række år siden den idé, at de ville oprette Tistrup 

News med det formål at komme rundt i lokalsamfundet og bringe nyheder og 

reportager på Tistrup News og nabobyernes hjemmesider.  

Plejehjem 

For få år siden blev et nyt plejehjem bygget i Tistrup, hvor nye principper og 

plejemetoder blev taget med ind i byggeriet.  

Kvong 

Kvong er kendt for sine ildsjæle, som har formået at stable friskole, 

fribørnehave og fitness på benene. Desværre er friskolen nu lukket. Tæt på 

Kvong by ligger byens Naturpark, som er etableret i forbindelse med engen.  

Sig 

Nørholm 

Nær Sig ligger Nørholm Gods. Godset har historisk set haft meget stor 

betydning for et stort område. På et tidspunkt havde godset syv kirker under 

sig.  

Karlsgårde 

Ved Karlsgårde Sø ligger et elværk, som var begyndelsen på elektrificeringen af 

egnen. 

Jernbane 

Toget går gennem Sig, hvorfra der er forbindelse til Varde og Skjern.  

Fitness 

For en række år siden blev fitness oprettet i Sig ved frivillig indsats.  

Skolen 

Skolen har i dag elever fra børnehaveklasse til og med 6. kl.  

Lyne 

Lyne er kendt for friskolen, som ligger sammen med idrætshallen. Friskolen 

tiltrækker ikke kun elever fra Lyne sogn, men også fra andre nærliggende 

sogne. 
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Ølgod 

Ølgod var tidligere hovedby i Ølgod Kommune.  

Industri 

Ølgod er kendt for de mange industrivirksomheder blandt andet HTH. Der er 

mange arbejdspladser i Ølgod.  

Butikker 

Ølgod har mange butikker. De er placeret omkring torvet og langs hovedgaden.  

Efterskole 

Ølgod har en velfungerende efterskole, som tager imod elever fra hele landet.  

Bryghus 

For en del år siden var der en række frivillige i Ølgod, som ville lave et bryghus. 

Det blev etableret i det tidligere elværk.  

Mejls 

Skole og Børnehave  

I Mejls er der både skovbørnehave og en velfungerende friskole. De tiltrækker 

børn fra et stort område og har således også børn fra Varde By.  

Naturstier 

Omkring Mejls findes en række gode naturstier.  

Hodde 

Assenbæk 

Assenbæk Spejdercenter ligger tæt ved Hodde. Centret ligger i et naturskønt 

område og kan rumme mange mennesker til diverse arrangementer.  

Gårde 

Rolle Rock 

En gang om året bliver der afholdt Rolle Rock i Gårde. Her spiller en lang 

række bands. Alt foregår på frivillig basis.  

Varde 

Varde er hovedbyen i Varde Kommune. Varde er kendt for mange ting. Her 

skal kun nævnes nogle få: sommerspil, Otto Frello’s gavlmalerier og Varde Å, 

som er en del af Naturpark Vadehavet. 

 

Samarbejde med andre byer 

Idræt 

Horne har et samarbejde med Tistrup og Sig omkring fodbold for alle børne-, 

ungdoms- og seniorhold. Det er et samarbejde, som har båret frugt. De unge 
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spillere bliver hjemme i klubben i stedet for at søge udfordringer i andre 

klubber.  

På håndboldsiden har Horne i mange år haft et samarbejde med Tistrup og 

Hodde samt i en kortere årrække med Ansager og Ølgod, men nu er der ikke 

længere håndbold i Horne.  

Kroket i Horne har et samarbejde med Lyne.  

Folk fra Horne har tidligere dyrket yoga i Thorstrup. Nu har Horne fået sine 

egne yoga-instruktører.  

Skydning foregår i Tistrup på skydebanerne i kælderen under Hodde-Tistrup 

Hallen.  

Aftenskole 

Horne Aftenskole har en lang række tilbud, som tiltrækker folk fra andre byer 

herunder Gospelkoret, som nu øver i Tistrup Menighedshus.  

Natur 

I forbindelse med Horne By ligger Vikingelunden, som bliver flittigt benyttet af 

sognets beboere og af elever på Horne Skole. Byparken bliver også brugt af folk 

udefra, som vil nyde den flotte park og eventuelt benytte ACT-banen, som en 

række frivillige borgere har fået bygget.  

Spejdere 

Spejdere fra Kvong går til spejder i Horne. Horne har i mange år været kendt 

for dens spejdergruppe.  

4H 

I Horne findes en meget aktiv afdeling af 4H, som til daglig tager sig af en række 

børn, som gerne vil dygtiggøre sig inden for de områder, som 4H tilbyder. De 

har også formået at få 4H-dyrskuet til Hindsig ved Horne. 4H har netop 

etableret et samarbejde med Horne Skole om en fælleshave. 

Havekreds 

I Horne er der en række borgere, som interesserer sig meget for haven. Den 

interesse deler de med folk fra Ølgod, Skovlund og Ansager i Ølgod og Omegns 

Havekreds.  

Højskoledag 

Menighedsrådet afholder højskoledag i et samarbejde med Sig/Thorstrup, som 

vi deler præst med.  
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Ældrecentret 

Ældrecentret har et samarbejde med Tistrup Plejehjem. Centret har flere gange 

lånt bus og chauffør af Tistrup Plejehjem til ture. Derudover besøger beboerne 

på ældrecentret også beboere på Tistrup Plejehjem. 

Horne Kro 

Horne Kro er ofte rammen omkring de fester, som sognets beboer holder, men 

derudover har Horne Kro en stor kundekreds langt uden for sognet. Der bliver 

serveret god mad og en borddækning af høj standard i gode rammer.  

Horne Hallen 

Støtteforeningen i Horne afholder hver torsdag aften banko i Horne Hallen. 

Denne aktivitet er kendt langt ud over sognets grænser.  

Horne Hallen rummer i vinterhalvåret fodbold, gymnastik og badminton. 

Fitness kan dyrkes i hallen hele året rundt.  

Derudover bliver der afholdt en række enkeltstående arrangementer blandt 

andet Babybazar, Ungebazar, modeltogsudstilling, og HTH holder sin 

juletræsfest for deres medarbejderes børn og børnebørn i hallen. 

Gymnastikforeningen i Kvong afholder sin forårsopvisning i Horne Hallen 

Horne Hallen har også et samarbejde med de øvrige haller i Varde Kommune.  

Udsyn vedrørende kommunens landsbyer 

Samarbejde / Forbindelse 

Nordenskov 

Owen Luft 

En lang række borgere fra Horne deltager hvert år i Owen Luft i Nordenskov.  

Ølgod 

Ølgod hallerne 

Der bliver afholdt arrangementer i Ølgod hallerne, hvor folk fra Horne deltager.  

Gårde 

Tinghøj 

Folkedans 

Når folk i Horne vil gå til folkedans, tager de ofte til Tinghøj.  

Tistrup 

Skydning 

Skydning foregår i Hodde-Tistrup Hallen. 
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Gymnastik 

Spændstige Mænd er et hold for mænd fra blandt andet Tistrup og Horne, der 

dyrker gymnastik i vinterhalvåret. Holdet er altid med til forårsopvisningen i 

Horne Hallen i marts måned.  

Nr. Nebel 

SuperBrugsen i Nr. Nebel ejer Dagli’Brugsen i Horne. Det nyder sognet godt af. 

Der er et velassorteret vareudbud og gode tilbud.  

Ansager 

Ansager er kendt for Mariehaven og musikfestivalen som strækker sig over tre 

dage. Her kommer også folk fra Horne.  

Øster Herreds Senior landmænd 

På tværs af sognegrænser mødes en række tidligere landmænd til mange 

spændende oplevelser, udflugter og ferieture.  

Samarbejde på tværs 

Folk fra Horne deltager i og er med til at arrangere følgende: Stafet for Livet, 

Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse, Julemærkemarch og Grisebanko.  

Udsyn vedrørende kommunen 

Samarbejde 

Varde Kommune vedligeholder de grønne områder, som tilhører kommunen.  

Embedsmænd 

Embedsmændene i Varde Kommune er lydhøre og hjælpsomme for eksempel i 

forbindelse med cykelstier. De er nemme at komme i kontakt med.  

Politikerne 

Politikerne er nemme at komme i dialog med. Her kan nævnes borgmester Erik 

Buhl og de lokale politikere Stig Leerbeck, Preben Friis Hauge og Mads 

Sørensen. Derudover har der været kontakt til Preben Olesen og Lisbeth 

Rosendahl. 

Ved politikerne hvad vi gerne vil i Horne 1-5 år frem i tid? 

De ved følgende: 

 Cykelstier 

 Vikingelunden (Ny Grillhytte 2017) 

 Energi-renovering på hallen 

 Byggegrunde 

 Vi mangler busser – offentlig transport 

 Vuggestue i forbindelse med børnehaven Regnbuen 
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Ovenstående stammer fra deltagerne på vores Formandsmøder som afholdes af 

Udviklingsrådet. 

 

 

Cykelstien Horne - Tistrup indvies i marts 2010 
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3. Foreningsliv 
 

Foreninger i Horne 
 

Horne Idrætsforening – HIF  
Stiftelses år 1903 

Horne Idrætsforening er en flerstrenget forening og består af seks idrætsgrene 

samt diverse aktiviteter som årets sportsuge, salg af præmiespil, årets revy og at 

finde lokale sponsorer. 

De forskellige idrætsgrene har et samlet medlemstal på 340. 

Badminton: spilles i perioden fra 01.09.– 31.03.       

Billard: der spilles hele året, og alle er velkomne. 

Fodbold: der spilles året rundt – det foregår både inde og ude. 

Denne sportsgren er slået sammen med Tistrup og Sig under navnet HTS. 

Idræt om dagen: foregår i hallen hver onsdag formiddag i perioden fra slut 

september til og med marts. Der bliver lagt vægt på samvær og god motion. 

Kroket: spilles hele året hvis muligt pga. vejret.  

Volleyball: forgår i hallen. Der trænes en gang om ugen i perioden september til 

april. 

Præmiespiludvalg: hvert år sælges der lodsedler, hvorpå man har mulighed for 

at vinde præmier. Der udtrækkes heldige vindere en gang om måneden. 

Lodsedlen fornyes én gang årligt.  

Sponsorudvalg: det finder lokale sponsorer til de forskellige aktiviteter i 

foreningen. 

Idrætsforeningen er en del af Støtteforeningen, der står for det ugentlige 

bankospil i hallen. 

Revy: der er siden 1959 blevet spillet revy i Horne. Revyen startede på Horne 

Kro, men er siden flyttet til hallen. 

 

Seniorklub  
Seniorklub Øster Horne Herreds Landboforening. 

Seniorklubben afholder omkring 10 arrangementer om året fordelt med møder i 

foreningens område samt en én-dags udflugt, en tre-dags tur og en fem-dags tur 

til en udenlandsk destination. 

 

Horne Pensionistforening  
Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønnere om aktiviteter af 

oplysende, kulturel og social art. 

Foreningen har ca. 125 medlemmer og arrangerer ca. 20 møder med foredrag, 

rejsebeskrivelser, sang og anden underholdning på Hornelund Ældrecenter. 

Én gang ugentligt er der bowling i Varde, og én gang årligt er der en udflugt. 

Menighedsrådet 
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Der er 1.055 medlemmer af folkekirken i Horne Sogn. 

Menighedsrådet består af seks valgte og to ”fødte” medlemmer. 

Citat fra Menighedsrådsloven: "Sognets kirkelige og administrative anliggender 

styres af menighedsrådet". Det påhviler menighedsrådet at arbejde for gode 

vilkår for evangeliets forkyndelse". 

Udover at tage sig af den administrative del opfylder menighedsrådet i Horne 

ovenstående ved at afvikle gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, 

foredrag, højskoledag, kirkekaffe mm. 

 

Horneposten 

 
Horneposten er et lokalt sogneblad, som så dagens lys i 1971. Bladet er et tilbud 

til alle foreninger og privatpersoner, som ønsker at meddele sig, at være med i 

den lokale debat og at annoncere for arrangementer, som styrker sammenholdet 

i sognet. Bladet omdeles af frivillige til alle sognets ca. 520 husstande. 

Bladet er et selvstændigt organ, som styres og redigeres af en selvsupplerende 

redaktion på fire personer. Horneposten finansieres af foreninger og 

annoncører, som har tilknytning til Horne. 

 

Horne Sognearkiv 
Horne Sognearkiv er oprettet i 1973 på opfordring af Horne Sogneforening, men 

blev kort tid efter en selvstændig forening. 

Arkivets vigtigste opgaver er indsamling af sognets arkivalier, registrere dem, 

opbevare dem efter gældende arkivregler og ikke mindst at formidle alt dette 

for interesserede. 

Arkivet har over 10.000 billeder og personregistreringer. Derudover har arkivet 

mange breve, scrapbøger, erindringsskrifter, skøder mm.  

Arkivet har sin egen hjemmeside og benytter digitale medier til formidling. 

Arkivet har fast adresse på Hornelund 27 1. sal, hvor det disponerer over ca. 

65m2 til den fysiske opbevaring. Det er også på arkivet, borgere med interesse 

for det historiske mødes til en snak og til at søge oplysninger om sognets 

anliggender og borgere tilbage i tiden. 

 

Hornelunds Venner 
Formålet med Hornelunds Venner, der er en forening tilknyttet ældrecentret, er 

at styrke sammenholdet og udføre aktiviteter sammen med beboerne og 

lokalsamfundet. 

Hornelunds Venner afholder sangaften en gang om måneden i vinterhalvåret. 

Desuden arrangereres forårsfest, sommerudflugt, høstfest, julemarked og 

eftermiddagshygge i forbindelse med varme hveder dagen før st. bededag.  
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Der bliver også budt på grillaften, små besøgsture for f.eks. at hente juletræ med 

efterfølgende julehygge eller besøge plejehjem – Carolineparken og Tistruplund 

- med genvisit  

Julen bliver sunget ind i forbindelse med besøg af Varde Garden, og der er 

eftermiddagsmøder med demenskonsulenten. 

Der er også nytårskur for beboerne på Hornelund og fra ældreboligerne ved 

siden af. 

Hornelunds Venner har 325 medlemmer. 

 

Horne Husmandsforening stiftet 1908 
Er en del af Dansk Familielandbrug. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale 

og kulturelle interesser på alle områder. 

Foreningen er en del af Horne Støtteforening, som arrangerer bankospil. 

Foreningen giver økonomisk støtte til 4H-arbejdet i Horne. 

 

Horne Jagtforening 
Horne Jagtforening består af p.t 52 medlemmer.  

Foreningen har en enkelt fællesjagt årligt og flere jagter, hvor sognets 

rævebestand bliver reguleret.  

Den udsætter årligt ca. 230 fasaner i Horne Sogn og omegn.  

Foreningen har en stand til den årlige torvedag, hvor folk kan høre om det at 

være jæger og få diverse informationsmaterialer med hjem. Ligeledes grilles der 

rådyr, så folk kan smage noget af det, der nedlægges på de lokale jagtarealer.  

Der arrangeres årligt flugtskydningskonkurrencer og diverse skydninger både 

med haglgevær og riffel. Formålet hermed er både at være sammen socialt og at 

udvikle skydefærdigheder. 

 

Støtteforeningen GULDGRUPPEN for børnehaven Regnbuen er nedlagt og 

erstattet af Støtteforeningen for Hornes Unge- og Børneinstitutioner og har fået 

navnet.  

 

H U B I 
Den nye støtteforening har til formål: 

– At tilvejebringe midler til aktiviteter, indkøb af materiel eller andet til højnelse 

af børn og unges sociale og faglige trivsel i Horne sogn.  

– At medvirke til at sikre den fortsatte tilstedeværelse af institutioner eller 

afdelinger af institutioner i Horne sogn.  

  

 

 

Skakforeningen 
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Skakinteresserede samles første torsdag i hver måned i hallens cafeteria fra kl. 

9.00 – 12.00. Man medbringer selv skakbræt og brikker. Der er ingen tilmelding, 

og alle er velkommen til hyggeligt samvær. 

 

Tour de Pedal 
Tour de Pedal blev startet i begyndelsen af 1980erne. Der cykles alle onsdage i 

maj kl 19.00. Det koster 2 kr. pr. gang, og hver gang trækkes der lod om 

sponserede gevinster. De sidste fem år er konceptet blevet ændret til, at der hver 

cykelaften indlægges et besøg på udvalgte steder/virksomheder i sognet.  Den 

sidste cykelaften slutter i Vikingelunden med kaffe og kage og ekstra fine 

gevinster. Hele Tour de Pedal-sæsonen slutter med en kommunal 

fællesafslutning i Mejls 

 

TAHEJDI 
TAHEJDI er en cykelklub for kvinder. Navnet er dannet ud af navnene på de 

syv kvinder, der startede det hele i 1998. Klubben er en motionscykelklub, og 

der cykles på almindelig cykler. Der cykles tre aftner om ugen fra april til og 

med september fra kl 19.00 til ca. 20.00. Pt er der 26 medlemmer. Det koster 

250,-kr om året. Kontingentet bliver brugt til generalforsamlingen og til 

forskellige sociale arrangementer. Der føres dagbog samt regnskab over de 

cyklede kilometer. Reglen er, at der skal cykles mindst 24 gange, og hvis der 

opnås 1000 km, uddeler den flittige cyklist chokolade til resten af gruppen. 

 

Stavgang 
Hver tirsdag året rundt er der tilbud om stavgang (med eller uden stave) i både 

Vikingelunden og på Vikingestien, og den flotte natur byder på nye oplevelser, 

hver gang deltagerne går igennem den. Samtidig er der tid til en masse 

hyggesnak. Det er gratis at deltage, og alle er velkommen. Tilbuddet er en god 

anledning til at få motion og frisk luft.  

 

Kræftens bekæmpelse 
Afdelingen organiserer lokale indsamlere til fordel for landsindsamlingen. Der 

er som regel 20-25 personer, som går rundt med indsamlingsbøssen den anden 

søndag i april. Afdelingen er med i ”Stafet for livet” og deltager desuden i andre 

aktiviteter med fokus på foreningens formål.  

 

 

Horne Gymnastik og Fitness 
Horne Gymnastik og Fitness tilbyder fra ultimo september til ultimo marts 

børnegymnastik med følgende hold: Forældre/barn, Lopper (4-5 årige), Funky 

Kids (børnehave kl. – 2 kl.), store piger fra 3. kl og opefter. Al træning foregår i 

Horne Hallen. Hvert år i marts afholdes der en lokal opvisning, hvor 
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foreningens egne hold og gæstehold viser, hvad de har arbejdet med i vinterens 

løb. Derudover står foreningen for fitnesslokalet i Horne Hallen og tilbyder 

forskellige holdtræninger som Zumba Zurprise, circle-træning, spinning, 

funktionel træning og senior circle-træning samt individuel træning. Der 

udbydes de hold, der efterspørges. Pt. er der 230 aktive medlemmer. Foreningen 

er desuden medarrangør af den lokale høstfest. 

 

Familie og Fritid 
Foreningen Familie og Fritid er det nye navn for den tidligere Horne 

Husholdningsforening.  

Der arrangeres bl.a. julemarked og virksomhedsbesøg, og foreningen er desuden 

aktiv deltager i Torvedagen og Høstfesten. 

Familie og Fritid er foreningen bag Aftenskolen i Horne, som dog er økonomisk 

og planlægningsmæssigt uafhængig af moderforeningen. 

 

Horne Aftenskole 
Horne Aftenskole er en gammel forening, som har til opgave at udbyde kurser, 

som både fagligt, socialt og mentalt udvikler og rummer det hele menneske. 

Aldersspredningen er fra pt 18 – 99 år, og der deltager både mænd og kvinder. 

Kursistantallet svinger en del fra år til år, men det ligger på ca. 250 – 300 fordelt 

på mellem 15 – 20 hold. Kurser udbydes fra medio august til medio maj. 

Aftenskolen bruger hovedsageligt skolens lokaler, men enkelte kurser udbydes 

dog på ældrecentret og er målrettet gangbesværede kursister. Kursisterne 

kommer hovedsagelig fra lokalområdet med enkelte afstikkere til for eksempel 

Esbjerg, Kolding, Grindsted, Sdr Omme, Varde og Odense.                                                   

Følgende kurser udbydes pt. inden for forskellige kategorier: 

 

Sundhedsfag: yoga, power på mavemusklerne og Vild med dans 

 

Manuelle fag: kreativ, pileflet, glas-kursus, madlavning for mænd, tøsesløjd, 

betonstøbning og knipling    

 

Kulturelle fag: litteratur og biografklub 

 

Musiske fag: gospel     

 

Kommunikationsfag: fotokursus    

 

 

Horne Støtteforening/Banko 
Horne Støtteforening blev etableret i 1972. 

Foreningen har 5 medlemsforeninger: 

Horne Idrætsforening 
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Horne Gymnastikforening 

Horne Idrætspark 

Horne Sogneforening 

Horne Husmandsforening. 

Foreningens formål er gennem afholdelse af arrangementer at støtte 

medlemsforeningernes ungdoms- og foreningsarbejde samt efter evne at støtte 

egnens foreningsliv og kulturelle anliggende. 

Støtteforeningen afholder det ugentlige bankospil i Horne Hallen hver torsdag. 

Det startede i 1981. 

 

 

Horne Sogneforening 
Herunder en række aktiviteter under Horne Sogneforening: 

Vikingelunden, vedligeholder byparken med grillhytte, toilethus, motionsbane 

og sø. 

Giv en hånd til dit nærområde. 

Julebelysning i såvel Horne som Stundsig, Bjerremose og Asp. 

Infoskærm ved Dagli’ Brugsen. 

By portaler og flag ved indfaldsvejene. 

Torvedag arrangeres hvert år den 3. lørdag i august. 

Æblepressedage. 

 

 

 

Velkomstpakke uddeles til nye tilflyttere og til nyfødte.  

   
Snerydning. 

Juleoptog 

Medarrangør af juletræsfest, høstfest og Sct. Hans fest  

www.horne-varde.dk  Hornes hjemmeside.  

Fonden til Hornes forskønnelse administreres af sogneforeningens bestyrelse. 

Efter ansøgning uddeles renteafkastet hvert år. 
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Horne Idrætspark HIP 
Horne Idrætspark er en selvejende institution, der som primært formål tilbyder 

faciliteter for områdets sportsudøvere, kulturelle arrangementer og foreninger. 

Horne Hallen indeholder hal med håndboldbane, badmintonbaner, volleybaner 

og mulighed for teater. I tilknytning til hallen er der cafeteria, mødelokaler, 

fitness, billard og omklædningsrum. 

 

 
Horne Idrætspark har udendørs anlæg til fodbold, håndbold og friluftsteater 

samt en legeplads. Herudover er der en stor og meget aktiv kroket-klub med 

velplejede baner i topklasse. Horne Idrætspark kan tilbyde mange og meget 

forskellige serviceydelser såsom møder eller konferencer med forplejning, 

børnefødselsdage, udstillinger, messer og mad ud af huset.  

 

Horne 4H klub 
4H er en forening for børn, unge og voksne på landet og i byen med interesse for 

natur, dyr, haver og madlavning. 

Formålet med foreningen er at skabe interesse for naturen, dyr, jord og mad. 

Horne 4H klub har omkring 60 medlemmer. Klubbens faste tilholdssted er på en 

landejendom, hvor der er klublokaler og værksteder samt udendørsarealer med 

mulighed for at pleje både have- og dyreinteresser. 

4H arranger madskoler og deltager i mange andre forskellige arrangementer 

rundt omkring i Horne. 

4 Hs nyeste tiltag er et samarbejde med 0.-1.-2.og 3. kl. fra Horne skolen om en 

Fælleshave. 
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Spejderne 
Horne – Tistrup gruppe er en KFUM-Spejder-gruppe. 

Der er ca. 65 medlemmer (børn og ledere). Derudover er der en støtteforening 

(arbejdsgruppe) og  

et grupperåd (forældrerepræsentanter). 

 
Gruppen har en spejderhytte bag Horne Hallen samt et lokale og udendørs 

arealer med shelter og bålplads i udkanten af byen. Derudover har spejderne 

kanoer, som også bliver lejet ud, og de afholder jævnlige loppemarkeder. 

 

Skubberne 
Skubberne er en flok gode medborgere som på skift eller sammen, når vejret 

tillader det, skubber rundt med de ældre, som sidder i kørestol. Det giver god 

motion for skubberne, og – ikke mindre væsentligt - de ældre kommer ud i den 

friske luft og får set sig lidt omkring.  

 

Horne – Sig Venstre 
Politisk forening sammensat af medlemmer fra både Horne og Sig. 

Det er den største politiske forening i området. 
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4. Organisation 
I Varde Kommune blev der ved seneste kommunesammenlægning etableret ni 

udviklingsråd, som dækker hele kommunen. Udviklingsrådene er tænkt som et 

kontaktled mellem kommunen/politikere og borger/lokalsamfund. I de tidligere 

kommuner var det politikerne, som deltog lokalt. Horne Sogn har to personer i 

udviklingsrådet. Der er to personer fra hver af de byer, som indgår i HHST – 

udviklingsrådet for Horne, Hodde, Sig og Tistrup. I den forbindelse blev der 

lokalt skabt Formandsmødet. Formandsmødets deltagere er formænd og 

repræsentanter fra alle sognets foreninger. Derudover er de lokale politikere og 

repræsentanter for erhvervslivet inviteret. Alle deltagere på Formandsmødet 

har lige muligheder for at blive hørt, da mødet tager afsæt i andelsbevægelsens 

tanke om ”Antal hoveder i stedet for antal høveder”.  

Fælles projekter, som er afsluttet eller fornyet: 

 Horne-Posten 

 Velkomstpakker 

 Babypakker 

 Hjemmeside 

 Facebook gruppe 

 Infoskærmen 

 By portaler 

 Tag til hallen 

 Vikingelunden 

o Børnelegeplads  

o Ny Grillhytte 

o Toiletbygning 

o Udendørs træningsområde 

Formandsmødet nedsætter udvalg til forskellige opgaver.  

Formandsmødet har igangsat Blomstrende Landsby og en udviklingsplan. 

 

Blomstrende Landsby blev startet op ved et borgermøde på Horne Kro, hvor 

alle deltagere havde mulighed for at deltage i 2 grupper. Der var en gruppe per 

emne til ansøgningen. Hver gruppe blev styret af en bordformand. På mødet 

tilmeldte deltagerne sig til nogle arbejdsgrupper, som gjorde emnerne klar til 

ansøgningen. Til slut sammenskrev bordformændene ansøgningen. 

Sogneforeningen fører arbejdet videre.  

 

Formandsmødet har nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med kommunen i 

løbet af efteråret 2017 sætter arbejdet i gang omkring Udviklingsplanen. 

Udviklingsrådet har ansvaret for udarbejdelse af udviklingsplanen.  
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5. Netværk 
 

I Horne findes der flere forskellige officielle netværk. Kendetegnende for dem 

er, at de udspringer fra en eller flere foreninger. Alle kan deltage i 

arrangementerne og behøver ikke at være medlemmer af en forening. Der er 

tiltag, der har eksisteret i mange år, og der kommer stadig nye og tidssvarende 

arrangementer til. Det er ildsjæle fra de forskellige foreninger, der ofte 

tilrettelægger og gennemfører arrangementerne. Det er små netværk, der 

styrker sammenholdet i Horne.  

Der er også en del uofficielle netværk i hele sognet. Ofte er det også et af disse 

netværk, der udvikler sig til et officielt netværk, hvor alle kan være deltagere. 

Af uofficielle netværk kan nævnes: strikkeklubber, kortklubber, 

arbejdsgrupper, gadefester, flækfest, skiltehejsning, husmandsklub etc.  

Der er en del arrangementer for voksne, børn og familier. Arrangementerne for 

unge sker fortrinsvis på foreningsbasis. Dog er sportsugen i Horne et 

arrangement, som folk i alle aldre kan deltage i. Her er der fest for både voksne, 

unge og børn. Der er konkurrencer blandt andet gadefodbold, hvor 

gader/familier med børn ned til 10 år kan deltage. Der er fællesspisning/grillfest 

og for eksempel cykelløb, hvor der køres penge ind til ungdomsarbejdet i 

idrætsforeningen. 

Høstfesten er et af de arrangementer, der afholdes hvert år i september, og det 

har været tilfældet, så længe nogen kan huske. Tidligere afholdt man høstfest på 

gårdene og hos smeden i Bounum, men efter at idrætshallen blev bygget i 1981, 

flyttede arrangementet til hallen. 

Juletræsfesten, der ligeledes afholdes i hallen, planlægges af 

gymnastikforeningen, idrætsforeningen, spejderne og sogneforeningen. Det har 

tidligere været et aftenarrangement med dans og leg om juletræet med 

julemanden som legeonkel. Der er julelotteri, hvor gevinsterne leveres af de 
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lokale erhvervsdrivende. Sidst på aftenen er der underholdning for børn og 

unge. 

Juleoptog arrangeres af sogneforeningen. Det udgår fra parkeringspladsen ved 

hallen, og Varde Garden spiller på turen gennem byen. Hestevogn og byens 

børnefamilier følger efter. Bestyrelsen i sogneforeningen er julemænd denne 

dag. Når der er spillet og sunget julesange foran ældrecentret, uddeles der 

slikposer til børnene. Juleoptoget er en god anledning for mange familier i 

Horne til at få besøg af børn og børnebørn, der så deltager i arrangementet og 

hilser på gamle klassekammerater og bysbørn. 

Som noget nyt er det forsøgt at afvikle juletræsfest og juleoptog den 4. søndag i 

advent. Dette arrangement er stadig under evaluering. 

Lanternefest tilrettelægges og afholdes af SFO Myretuen, børnehaven Regnbuen 

og dagplejerne i Horne Sogn. Alle børn kan deltage med hjemmelavede 

lanterner, og optoget går gennem næsten alle gader i Horne. Ved ældrecentret 

synges der lanternesang og julesange for beboerne. Der sluttes af med 

æbleskiver og saftevand i skolegården. 

Der afholdes en traditionel Sct. Hans fest i Vikingelunden. Spejderne og 

sogneforeningen samarbejder om opgaven. Der er tilbud om at grille i hytten og 

bage snobrød. Bålet tændes ca. klokken 22.00, og båltalen holdes oftest af en 

lokal borger. Det er et arrangement, hvor folk snakker og hygger sig i 

sommervarmen. 

Torvedag foregår i august måned. Torvedagsudvalget, der er et udvalg under 

Horne Sogneforening, planlægger dagen. Morgensang og fælles morgenkaffe kl. 

09.00 denne lørdag er starten på en formiddag, hvor hygge, glæde og humor 

giver en rigtig god stemning blandt de lokale borgere og dem, der har en stand 

på torvedagen. Foreninger, institutioner, private og lokale erhvervsdrivende har 

en stand langs Hornelund, på Krosvinget og på brugsens parkeringsplads. Der 

er ca. 50 stande. Kl. ca. 12.00 slutter dagen af med udtrækning af diverse 

gevinster, og standene pakkes sammen. Efterfølgende samles mange i krohaven 

til hygge og musikalsk underholdning. 

Fællesspisning er afholdt nogle få gange i samarbejde med Horne Kro. Der er 

flere frivillige til at hjælpe for at holde prisen på et lavt niveau. Et nyt tiltag 

kunne være at afholde fællesspisning i børnehøjde. Det indebærer, at man 

begynder kl. 17.00, og at frivillige laver maden i skolekøkkenet. Tidspunktet 

passer til børnefamilier, og det samme vil prisen. Arrangementet er en god 

anledning til at mødes og tale med andre familier om hverdagens udfordringer. 

I tilknytning til ældrecentret Hornelund er foreningen Hornelunds Venner. Den 

står for forskellige aktiviteter, som ældre i sognet kan deltage i. Det drejer sig 

om for eksempel fællessang, foredrag, kortspil og udflugter. Der afholdes også 

gudstjeneste på Hornelund med den lokale præst og med efterfølgende 

kirkekaffe. 

Skak er en aktivitet, der er startet som et uofficiel netværk, men har udviklet sig 

til at være noget, alle kan deltage i.  
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Ligeledes er stavgang blevet et arrangement, hvor man blot kan møde op i 

Vikingelunden tirsdag formiddag og følges med ligesindede. Der gås ture med en 

strækning, der passer til deltagerne. 

I cirka fem år har der været afholdt Baby- og Børnebazar og Ung-Voksen-

Kreativ Bazar. Lokale ildsjæle har tilrettelagt et meget stort arrangement, der 

har sat Horne på landkortet fra Haderslev i syd til et godt stykke op i 

Midtjylland. Basarerne har ry for at have en god kvalitet. Der er ca. 100 stande 

og ca. 500 besøgende. Basarerne gennemføres på søndage fra kl. 10.00 til kl. 

14.00. 

I Horne er det ofte vore ildsjæle, som får en ide og fører det ud i livet straks. 

Senere kan disse aktiviteter på sigt blive overtaget af etablerede foreninger.  

 

Vision Horne har fået ideen til at lave Velkomst-kurve til tilflyttere i sognet og 

Baby-velkomst-kurve til nyfødte i sognet. Kurvene indeholder mange gavekort 

fra de lokale erhvervsdrivende, gratis kontingent i de forskellige foreninger og 

pjecer vedrørende skole, børnehave etc. Et par borgere har påtaget sig opgaven 

med at kontakte en person såkaldte Vejformænd i de forskellige gader og veje 

kvartalvis for at høre, om der er nye tilflyttere, eller om der er nyfødte børn. De 

sørger også for at kurvene er opdaterede og bliver uddelt. Desuden opsættes en 

stork på gavlen af skolen, når der er født et barn. Horne Sogneforening har 

overtaget disse aktiviteter. 

Alle i sognet kan søge tilskud til arrangementer, indkøb og lignende ved Horne 

Støtteforening. Det er en betingelse for tilskuddet, at pengene skal bruges til at 

fremme børne- og ungearbejdet, forskønnelse i sognet eller til for eksempel en 

idé, der kan støtte nye tiltag. 

Nabohjælp er en mulighed for at skabe tryghed mod tyveri og hærværk. Det er 

de enkelte gader og veje, der selv skal tage kontakt til organisationen 

Nabohjælp. 

Cykelarrangementet Tour de pedal bliver gennemført alle onsdage i maj måned. 

Fire kvinder er arrangører, og de har i de senere år aftalt med lokale 

virksomheder, at deltagerne kan slutte cykelturen med at se og høre om stedet.  

Gi´ en hånd til dit nærområde arrangeres af sogneforeningen.  Der samles affald 

og ryddes op på gader og veje. Der bliver også beskåret træer og malet bænke i 

Vikingelunden. Der opfordres til, at alle i sognet deltager. SFO Myretuen og 

børnehaven Regnbuen deltager også, hvilket er med til at skabe et ansvar hos 

børn og unge for, at vores nærområde fremtræder præsentabelt. Tidspunktet 

for arrangementet ligger blandt andet i foråret før konfirmationerne. 

Til formidling af og oplysning om de forskellige arrangementer i Horne Sogn er 

etableret forskellige tiltag.  

 

6. Kommunikation 
Der er udviklet mange forskellige kommunikationsplatforme i sognet for at 
formidle viden, oplyse om arrangementer og interagere. Nogle platforme er rettet 
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mod alle sognets beboere, mens andre er rettet mod mindre grupper, specifikke 
institutioner og foreninger eller enkeltpersoner. 
Platforme digitale: 
Horne Sogneforenings hjemmeside, (etableret af sogneforeningen og 
administreres af formanden) 
Infotavle ved Brugsen (sogneforeningen) 
Horne Sognearkivs hjemmeside, (etableret af sognearkivet og styres af 
formanden) 
Horne Kirke (hjemmeside på Kirkeministeriets platform for danske kirker) 
Horne Sig Venstres hjemmeside (etableret af Varde Kommunes Venstreforeninger) 
Udviklingsrådets hjemmeside (etableret af udviklingsrådet for Horne-Sig-Tistrup-
Hodde) 
Horne skole via hjemmesiden for Horne-Tistrup skoler (administreres af skolerne) 
Platforme analoge: 
HornePosten, (etableret af foreninger og styres af fire frivillige) 
Flyers ved særlige lejligheder 
Brochurer 
Opslagstavlen ved Brugsen  
Infotavler ved indfaldsveje til byen 
Storke på skolens gavl (sogneforeningen) 
Mund til mund 
Facebook-sites: 
HUBI (støttegruppe for skole og børnehave) etableret af støttegruppens bestyrelse 
6800 Horne med 459 medlemmer (oprettet af Localnews i Tistrup) 
Tahejdi med 27 medlemmer, (etableret af cykelgruppen Tahejdi) 
Horne Tistrup Spejderne med 315 medlemmer (etableret af spejderne og styres af 
grupperådet) 
Horne  MTB – koordinering af kørsel til mtb i omliggende plantager (etableret af 
privat person) 
Likes på Facebook (oplysninger spredes fra privat til privat) 
Platforme uden for sognet 
JydskeVestkysten 
Ugeaviser 
Tistrup News 
Foruden de nævnte platforme reklamerer flere erhvervsdrivende via egne 
hjemmesider og Facebooksites såsom Horne Erhvervspark (hjemmeside) og Horne 
Kro (Facebook-site). 

 

 

Kommunikation specifikt 
 
Horne Sogneforening 
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www.horne-varde.dk er det primære forum til formidling af nyheder og 
arrangementer indenfor såvel foreningslivet som institutioner og erhvervsliv.  
Forsiden indeholder en aktivitetskalender med tid og sted for arrangementer i 
sognet. Alle foreninger kan få arrangementer med på listen. I nyhedsfeltet er der 
omtale af nogle arrangementer samt omtale, ofte med billeder, af, hvad der er 
sket. Sogneforeningens formand lægger indlæg ind, som han enten selv har 
skrevet eller modtaget fra andre. Desuden har den en række undergrupper med 
fritid som den største, hvor alle foreninger har deres egen gruppe med oplysning 
om foreningens aktiviteter. Den enkelte forening kan selv logge ind og holde 
borgerne opdateret om nyheder og programmer. 
Der er stor aktivitet på nyhedsdelen, og det er et bevidst valg fra sogneforeningens 
side for at generere trafik på siden og dermed trække borgerne ind på siden til 
gavn også for foreninger og erhvervsliv. Strategien er indtil videre lykkedes. 
Tallene for brug af siden er således støt stigende. 
Målgruppen er alle sognets beboere. 
Infotavle ved brugsen: 
Tavlen fortæller i kort form om aktuelle aktiviteter og begivenheder. Den 
administreres af sogneforeningen og er et hurtigt medie, som understøttes af 
mere uddybende omtale på sogneforeningens hjemmeside. 
Horne Posten: 
Bladet på 32-40 sider udkommer seks gange årligt. Det er startet for 45 år siden og 
er en selvstændig afdeling under foreningslivet. Det drives af fire frivillige 
personer og er netop blevet relanceret, så det nu er i farver på nogle sider og 
fremstår i en lettere og lysere form. Bladet giver foreningerne mulighed for at 
fortælle borgerne, hvilke aktiviteter der er på programmet. Horne Posten fungerer 
både som foreningsblad og som kirkeblad, da det også indeholder en 
gudstjenesteliste og nyt fra menighedsrådet. Bladet indeholder også almindeligt 
nyhedsstof. Målgruppen er alle sognets beboere og bliver brugt af foreninger og 
institutioner til at koordinere aktiviteter via en aktivitetskalender, der rækker 
cirka et år frem i tiden. Også private tjekker i Horne Posten, hvorvidt et påtænkt 
privat arrangement falder sammen med en større aktivitet i sognet. 
Horne Posten bliver husstandsomdelt i hele sognet af frivillige. 
 
Horne Sognearkiv 
www.hornesognearkiv.dk fortæller om sognearkivets aktiviteter, viser billeder fra 
før og nu og bruges til at efterlyse arkivalier. Det kan være helt specifikke 
dokumenter og billeder eller mere generelt. Hjemmesiden henviser også til ISSUU, 
hvor større og mindre fortællinger om sognet før og nu er samlet. Siden 
administreres af arkivets formand med input fra bestyrelsen. Målgruppen er alle 
sognets beboere. 
Horne Kirke: 

http://www.horne-varde.dk/
http://www.hornesognearkiv.dk/
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Menighedsrådet bruger både sogneforeningens hjemmeside og Horne Posten til at 
kommunikere om dets virke og aktiviteter. Kirke er også med på den overordnede 
sogneside, som er etableret af Kirkeministeriet, og som angiver en række faktuelle 
forhold vedrørende kirken. 
Andre foreninger og institutioner har hjemmesider sammen med andre eller som 
en del af Varde Kommunes hjemmeside. Det gælder blandt andet Børnehaven 
Regnbuen, der er på kommunens hjemmeside med faktuelle oplysninger, mens 
Horne-Sig Venstre har en hjemmeside fælles med Venstre i Varde Kommune, og 
Udviklingsrådet har etableret en hjemmeside dækkende for Horne, Sig, Tistrup og 
Hodde. Den er etableret på platformen Ruban.  
Fælles for alle uden egne hjemmesider eller Facebook-sider er, at de er flittige 
brugere af sogneforeningens hjemmeside. 
Målgruppen for skolens og børnehavens hjemmesider er såvel sognets borgere, 
der har børn i skole eller børnehavealder, og borgere udefra, der overvejer at 
flytte til sognet og derfor vil undersøge tilbuddene. 
Facebook: 
6800 Horne er en gruppe etableret af Localnews i Tistrup – et lokalt nyhedsmedie i 
nabobyen, som ind imellem også dækker begivenheder i Horne. Sitet lever nu sit 
eget liv med 459 medlemmer, der skriver om aktiviteter, roser eller riser diverse 
initiativer og hjælper hinanden med at skaffe ting og sager eller at sælge ud af 
”overskudslageret”. Sitet fungerer også som et debatforum. 
Målgruppen er alle Facebook-brugere, der kan tilgå sitet. 
 
Horne Tistrup Spejderne: 
Spejdernes Facebook-site har 315 medlemmer og henvender sig hovedsageligt til 
spejderne og deres familier samt de, der overvejer at blive spejder. Sitet fortæller 
om aktiviteter og andet med relevans for spejderlivet. 
HUBI: 
Støtteforeningen for skole, SFO og børnehavehave, HUBI, har et forholdsvis nyt 
Facebook-site, etableret i forbindelse med en ny strategi på skoleområdet. Sitet 
bruges af HUBI til at fortælle om initiativer og aktiviteter, der bliver sat i værk for 
at skaffe midler til eller gå i fælles front for de tre institutioner. 
Den primære målgruppe er småbørns- og skolefamilier, men har relevans for hele 
sognet. 
Tahejdi: 
Den lokale cykelgruppe for kvinder, Tahejdi, blev etableret for 20 år siden og har 
for et par år siden oprettet et Facebook-site. Den har nu 27 medlemmer. 
Målgruppen er Tahejdis medlemmer, og sitet bliver brugt til at fortælle om diverse 
aktiviteter og vise billeder fra cykelture og af specielle situationer. 
Horne MTB: 
En privat person har oprettet et Facebook-site med henblik på at koordinere 
kørsel til omegnens plantager med mountainbike-ruter. 



34 

 

Målgruppen er mountainbike-ryttere på motionsplan i alderen +30. 
Foruden via de etablerede Facebook-sites kan foreninger og enkeltpersoner også 
få spredt budskabet ved, at sognets beboere, der er på Facebook, liker oplslag.  
Andre platforme 
Brochurer: 
Horne Pensionistforening udgiver hvert år en lille brochure med årets program. 
Det uddeles til medlemmer og ligger til fri afhentning i idrætshallen. 
 
 
Flyers: 
Horne Idrætsforening laver flyers i forbindelse med specielle arrangementer 
såsom den årlige revy og sportsugen. De bliver husstandsomdelt af frivllige.  
Opslagstavler: 
Der er to opslagstavler ved brugsen. En tavle på muren udenfor bruges blandt 
andet af Horne Idrætsforening til at fortælle om kommende fodboldkampe, mens 
en tavle ved flaskeautomaten indendøre bruges til at tilbyde diverse 
tjenesteydelser såsom at være barnepige og til salg af diverse effekter. Den bruges 
også af foreninger fra nabobyerne til at fortælle om for eksempel messer og 
byfester. 
Infotavler: 
Ved tre indfaldsveje til Horne By er opsat en velkomsttavle. Den bruges også til at 
informere om særlige arrangementer som babybazar i hallen, sportsuge og 
høstfest. 
Storke 
Så snart et barn er født i sognet, bliver der sat en stork i træ op på skolens gavl. 
Det er sogneforeningen, der holder øje med fødslerne og sørger for storken på 
gavlen. Det er samtidig en direkte kommunikation til sognets beboere om, hvor 
mange børn der er i en årgang – et vigtigt tal for både børnehaven og skolens 
eksistens. 
Mund til mund 
Den ældste kommunikationsform lever stadig, og der bliver udvekslet nyheder og 
synspunkter, hvor borgere i alle aldre mødes. Det gælder hovedsageligt i brugsen 
og i faciliteterne i Horne Idrætspark. Med internettet og Facebook er mund til-
mund ikke længere så afgørende for, at alle borgere får den information, de har 
brug for, vedrørende livet i sognet. Alligevel er mund til-mund stadig gangbar, da 
den direkte dialog sikrer flere nuancer og detaljer og kan medvirke til, at borgerne 
kontakter foreninger og institutioner via hjemmeside/Facebook eller direkte. 
Nyhedsmedier 
Tidligere var især ugeaviserne, men også JydskeVestkysten vigtige 
informationskilder, og foreninger brugte i vidt omfang ugeaviserne til annoncering 
af arrangementer. Det sker i dag i et meget lille omfang, da det er billigere at 
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bruge de lokale hjemmesider, Facebook-sites og Horne Posten, og da man sparer 
mange penge samtidig med, at man rammer direkte ind i målgruppen. 
JydskeVestkysten bruges først og fremmest til at hente nyheder fra blandt andet 
byrådet om lokale forhold, som derefter bliver omtalt mere specifikt på lokale 
hjemmesider og Facebook-sites.  
 

 

Kommunikation – valg af platform 

Horne Sogn har ifølge Statistikbanken 1168 beboere i alderen 0-100 år. Langt 

den største del er i alderen 30-65 år, nemlig 552, mens der er 202 pensionister.  

Med de mange forskellige kommunikationsplatforme, der er i brug i Horne, 

skulle det være muligt at nå alle borgere, men det kræver en bevidst vurdering 

af de enkelte platforme stillet over for det budskab, der ønskes kommunikeret. 

Facebook er i høj grad velegnet til de yngre målgrupper og kan med fordel 

bruges af blandt andet idrætsforeningen i forbindelse med aktiviteter for børn 

og unge. I de tilfælde kan Facebook stå alene, men kan også suppleres med 

sognets hjemmeside for at sikre, at også forældrene får budskabet. 

Facebook kan også bruges i forbindelse med nyheder fra sogneforeningen, men 

skal suppleres med hjemmesiden, infotavlen og Horne Posten for at nå også de 

borgere, der ikke er på Facebook. 

Pensionisterne er ved at komme med på internettet, men det er stadig 

nødvendigt at bruge brochurer og Horne Posten for at sikre, at alle får de 

oplysninger, der er relevante for de ældre.  

Foreninger og institutioner kan kommunikere via Facebook, sognets 

hjemmeside, infotavlen og Horne Posten. Den hurtige meddelelse sker via 

Facebook og hjemmesiden, men foreningerne skal hver gang vurdere, hvem 

målgruppen er. Jo yngre målgruppe, jo mere digitalt.  

Det generelle billede af kommunikationen mellem forening/institution og 

medlemmer, foreningerne imellem samt forening/institution og alle sognets 

borgere er, at de forskellige platforme bruges flittigt, og at samtlige foreninger 

uden undtagelse er gode til at bruge såvel sogneforeningens hjemmeside som 

Horne Posten til at udbrede deres budskaber.  

 

 


