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Luk op og læs om næsten alt hvad Horne 4H klub  
kan tilbyde dig i 2020  af spændende aktiviteter,         

udflugt - og meget meget mere  
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Horne 4H Klub´s bestyrelse: 

 
Jette Poulsen 

Marinus Poulsen 
Yvonne Jensen 

Sarah Kaalund Hansen 
Diana Skov Jeppesen 

    
 

08. Feb ˃  Kl. 9.00 På Horne skole kl. 9.oo - Kok-Amok. Lav 

lækker mad, fællesspisning og derefter Generalfor-

samling. For alle børn og voksne.  

25. Mar ˃  Madhold på Skolen kl. 14.30 til 17.00 i skole køkkenet   
 
25. Mar ˃  Heste hold på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 
                   
01. Apr  ˃  Spire hold og træ hold på Dejgårdvej 12 fra kl.      

                  14.30 til 16.30 

02. Apr  ˃  Hobby hold på Horne skole kl. 14.30 til 16.30 i form-   
                  ningslokalet                                                            
                
     Alle Hold er hver anden uge, og ligger stille i ferierne 
 
6-7-8. Apr  ˃  Mini Madskole på Horne skole uge 15 i Påskeferi  
                      en. For de 8-12 årige. 
 
Uge 32 d. 3-4-5-6 & 7. august i sommerferien: Madskole for de   
                                                                    8-12 årige. 
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12. Aug  ˃Spire og træ hold starter på Dejgårdvej 12  
                 fra 14.30 til 16.30 

  

15. Aug  ˃ TORVEDAG kl. 9 til 12.15 (bag gerne til vores stand) 

19. Aug  ˃ Mad hold starter på skolen kl. 14.30 til 17.00 og-          
                  Heste hold starter på Dejgårdvej 12 kl. 14.30 til 16.30 
 

20. Aug  ˃ 20. august hobby hold starter på skolen kl. 14.30 til  
                  16.30 

 
22. Aug  ˃ 4H udflugt. På ekskursion til vadehavet. Oplysninger  
                  følger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det    
                  bliver så godt. 
                                                                                            

12. Sep  ˃ 4H SKUET PÅ HINDSIG RIDECENTER  

ALLE HOLD SLUTTER MED DELTAGELSE PÅ 4H SKUET 

 

03. Okt  ˃ Årsmøde PÅ SKOLEN kl. 9.00 - 12.00 

 
24. Okt  ˃ Halloween på Dejgårdvej 12 kl. 10.00 til 12.00 

 

13. Nov  ˃ AKTIV NAT på skolen. fra kl. 20 til 08 

 

28. Nov  ˃ JULEMARKED på Horne skole 

 
04. Dec  ˃ 4H JULEFEST på Dejgårdvej 12 kl. 17.00  
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Nyttig oplysning: 
 

Horne 4H klub´s 

klublokaler og værksted: 

Dejgårdvej 12 

Horne 

6800 Varde 

 

Her foregår alle aktiviteter, 

hvis der ikke står andet. 
 

Mobil:  24818463 

Mobil:  23258926 
 

Du kan også e-maile til  

jmpoulsen@bbsyd.dk   
hvis du har spørgsmål, 

gode ideer eller andet på 
hjerte...  

 
SPIRER: 

0 - 1 kl.  

 

 

MADHOLD 

 

 

TRÆHOLD 

Fra 2 kl.  

 

 

HOBBYHOLD 

Fra 2 til og med 6 

kl. 

 

 

HESTEHOLD 

Fra 1. kl. 

 

 

 

 
Vi er selvfølgelig også på  
 
og på  

 www.horne-varde.dk  



MADHOLD MADHOLD Horne skole fra 14.30 til 17.00. onsdag 25. marts – 

15 og 29. april – 13 og 27. maj -  10 og 24. juni - 19. august - 2. sep-

tember – lørdag 12. september 4H skuet. Vi går helt KOK-AMOK og 

laver fantastiske småretter, sunde som søde. Lærer  at begå os i et køk-

ken og har fokus på køkken hygiejne. Først og fremmest skal vi hygge 

og udfordre mad universet.  Max.8 på holdet.    

  

HOBBYHOLD HOBBYHOLD På Horne skole. Fra kl. 14.30 til 16.30 

Torsdage 2.- 16.og 30. april – 14. og 28. maj –11.og 25. juni 

20. august – 3. september – lørdag d. 12. september 4H skuet. Her kan 

du udfordre din kreative side. Hav gerne ideer med til første møde, så 

snakker vi om det og ser hvad vi kan finde ud af. Max 8 på holdet. 

  

SPIRE SPIRE På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  

Onsdage 1 og 22. april – 6. 0g 20. maj – 3. og 17. juni  

12 og 26. august – 9. september – lørdag d. 12. september 4H Dyrskue. 

Vi skal lære lidt om naturen, lave lidt mad, besøge dyrene og gro lidt 

grøntsager. Snuse til hvad 4H er for en størrelse.  Max 8 på holdet. 

 

TRÆHOLDTRÆHOLD På Dejgårdvej 12 kl. 14.30 til 16.30 

Onsdage 1 og 22. april – 6. og 2o. maj – 3 og 17. juni. 12. og 26. august 

– 9. september  - lørdag d. 12. september 4H skuet 

Vi arbejder i træ, og kreerer sjove småting. Hav gerne ideer klar til før-

ste møde. Max 4 på holdet. 

  

HESTEHOLDHESTEHOLD  På Dejgårdvej 12  fra 14.30 til 16.30 

Onsdage 25. marts – 15. og 29. april – 13. og 27. maj – 10. og 24. juni 

19. august – 2. september – lørdag  12. september 4H  Skuet. 

Det er primært læren om hestens røgt og pleje der er i højsædet. Det 

med at ride er en bonus hvis der kan blive tid.  Max 4 på holdet. 

 

Kom til generalforsamling så vi kan få en snak, og få holdene på 

plads. Jo før vi får tilmeldingerne  Jo nemmere bliver det for os. 
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Selvfølgelig er der også MADSKOLE  i 2020 

 

6,7 og 8. april mini madskole for de 8 til 12 årige         

Højest 12 deltagere. 

 

I uge 32 madskole for de 8 til 12 årige. 

Højest 16 deltagere. 

 

Husk tilmelding på 

madskoler.dk 

VI SES 

Til TORVEDAGEN d. 15. august    
må der gerne bages noget lækkert  
som vi kan sælge på 4H standen. 

Kontakt Jette Poulsen.  
På forhånd tak! 
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Hobby er både for piger og drenge fra 

2  til 6 klasse. 
D 2. april starter vi op på hobby holdet,  

Kære forældre og andre…. 
Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 
4Hskuet, så hvad enten du kan afse en time, en 
halv eller hel dag, så er det bare helt fint og det be-
høver såmænd ikke at være flere gange. Har du lyst 
til at hjælpe ved  f  eks.  en Klubaften eller måske 
ved 4Hskuet, så skal du endelig sige til.  
Der skal sommetider så lidt til for at    
være til stor hjælp. 
                      Hilsen fra Bestyrelsen. 

På Horne skole. Fra kl. 14.30 til 16.30 
Torsdage 2. - 16. og 30. april – 14. og 28. maj – 11. og 25. juni 
Sommerferie  
20. august – 3. september – lørdag d. 12. september 4H skuet. 
Her kan du udfordre din kreative side. Hav gerne ideer med til første 
møde, så snakker vi om det og ser hvad vi kan finde ud af. 
Max 8 på holdet. 
 
Vi ses! 
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Elsker du at pynte kager, så tag med til Kagepyntnings-konkurrencen!  
Gæsterne kan stemme på den flotteste kage i tre alderskategorier – og det er for alle udstillere. 

 REGLER: 

- Kagen skal pakkes/lukkes helt ind i klar cellofan uden flag mm. Bunden kan være en papplade    

   eller lignende (du får ikke pladen igen, hvis du vælger at sælge på auktion). 

- Der må ikke være tandstikker eller lignende i kagen. 
- Der må ikke stå navn eller alder på kagen. 

- Der må ikke bruges flødeskum, æg eller andet til pynten, der ikke kan tåle at stå udenfor køle   

   skab i mange timer. 
- Der må godt bruges smørcreme, dog uden æg. 

- Børn skal selv have lavet kagen med så lidt forældrehjælp som muligt. 

INFO: 

- Kategorier; op til 8 år, 8-11 år og over 11 år.  

- Kagen skal afleveres senest kl. 9.00 i teltet. Navn, mobil, by, auktion skal noteres, og kagen skal  

   have et nr., der skal sættes tydeligt fast med tape, men ikke dække kagepynten. 
- 1 kage pr. udstiller. 

- Gæsterne kan stemme på kagerne fra kl. 9.00-13.30, og gæsterne, bestemmer vinderen. 

- Det er kagepynten, gæsterne skal vurdere, ikke smag/indhold. 
- Vinderen af kagepyntningskonkurrencen kåres kl. 14.00 til kageauktionen i hallen. 

AUKTION: 

- Auktionen er valgfrit og bliver afholdt kl. 14.00 i hallen. 
- Max 8 kager på auktion (pga. tid), så først til mølle. Pengene tilfalder kagens ejermand. 

- Kagens ejermand/forælder skal selv få pengene af køberen bagefter auktionen. 



Hvad koster det at være med i Horne 4H?:Hvad koster det at være med i Horne 4H?:  
 

AKTIVT MEDLEMSKAB, som giver ret til at deltage i 

alle klubbens arrangementer koster 200.- kr.  årligt. 
 

DELTAGELSE PÅ HOLD: Spire - Hobby– Træhold - Mad 

- Heste, så er det AKTIVT MEDLEMSKAB + 100  kr. årligt. (pr. hold 

man deltager på) 

 

Du skal købe medlemskab, tilmelde dig på hold, og betale  Du skal købe medlemskab, tilmelde dig på hold, og betale  

på nettet her: på nettet her: 4h.dk  4h.dk  Vi hjælper gerne med tilmeldingen.Vi hjælper gerne med tilmeldingen.  

  
Mini Madskole d. 6-7-8. april koster kr. 370,-  inkl. medlemskab              

Madskole uge 32 koster kr. 570,-  inkl. medlemskab  

 tilmeldes og betales også på nettet. 
 

STØTTEMEDLEMSSKAB:  150.– kr. årligt, 
giver ret til deltagelse i alle fællesarrangementer, betales til klubben, 

kan overføres til konto. 

  

KOK AMOK og GENERALFORSAMLING 
Lørdag d. 8 Februar  
KL. 9.00 PÅ SKOLEN. 

Vi laver mad, spiser sammen,                        

og holder generalforsamling for alle børn og 

voksne. Hør hvad der foregår på alle hold,      

og få en snak med lederne, så bliver det lettere 

at vælge. 
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Fra 4H skuet 2019 

Tjek Horne 4H på  

www.horne-varde.dk  

under fritid. 

- her står der en  

masse om  

Horne 4H klub. 

Se flere  

billeder på 

bagsiden 
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HUSKGENERALFORSAMLINGEN 

Også i 2020 
    Her kan du  

Natten hvor alt kan ske…..  

og du behøver ikke at sove. 
Husk at melde dig til.. :-) 

Aktiv nat  
13. november 

På skolen 

I HORNE 4H 
  Deltager man i  aktiviteter uden             
 nogen form for konkurrenceræs 
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JULETRÆSFEST   

4 DECEMBER  2020  KL. 17.00 
Her skal man selv medbringe  

bestik, service og drikkevarer. 
 

Medbring også dit gode julehumør 
og nogle ideer til fest, ballade og 
skøre indfald! 

Man skal huske at tilmelde sig til denne  
hyggelige aften på Dejgårdvej.  

Pris for IKKE medlemmer: kr. 50,- 

Pris for medlemmer: kr. 1,- 

        HESTEHOLD 
2020 

Har du lyst til at omgås heste så er      

hesteholdet måske noget for dig… 
Fra 1. klasse. 
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MADHOLD  
Der vil også i år være mulighed for at lave mad.  

Efter tilmelding vil vi dele holdet op,  
hvis der er nok deltagere til det. 

Vi snakker om de mest hensigtsmæssige tider for 
holdene, derfor vil vi meget gerne have hurtig til-
melding så vi kan få tilrettelægningen på plads. 

 

VIGTIGE TIDSPUNKTER 
Hvad tid er det nu lige det begynder? 

 

 14.30 
14.30 
14.30 
14.30 
14.30  
  9.00 
10.00 
20.00 
17.00 

Madhold ……………..………... 
Spire…………………………. 
Træhold…………………….. 
Hestehold………………….. 
Hobbyhold…………………. 
Årsmøde……………………. 
Halloween…………………. 
Aktiv nat……………………. 
Julefest……………………... 



14 

20 

 

4H Julemarked  

den 28. November, på skolen.   
Er der forældre eller andre der har 

lyst til at kreere og frembringe effek-

ter og ting og sager til denne dag, så 

må I meget gerne det, på forhånd tak. 
Kontakt Jette Poulsen  

eller en anden fra bestyrelsen.  

Ringkøbingvej 270  

Horne 
6800 Varde  

 

Læs mere om 4H på: 

4h.dk 
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FAKTA OM  

LODSEDLER 
Salg af lodsedler giver penge til klubben, penge som vi kan bruge til  

f.eks udflugter og spændende ture…. 
Så jo flere lodsedler, jo flere penge, og jo flere penge, jo flere mulig-

heder er der for at vælge lige det vi  
allerhelst kunne tænke os.  

ÅRSMØDE PÅ SKOLEN 
                  Lørdag D. 3 OKT KL. 9.00 

Det afholdes på skolen i natur og  
teknik lokalerne.  

 
Der er brunch kl. 9.00  

derefter overrækkelse af årsglas og beviser. 
Håber alle slutter op om dette da det er vigtig at alle får deres bevis 

og glas.  
Denne fantastiske formiddag sluttes naturligvis af med banko om 

skænkede gevinster bankospillet styres, som altid med hård hånd af 
Marinus og Kurt. 

Vi ses                                            



 

Skuet i 2019 
var nummer 60, 

og det blev 
selvfølgelig    
fejret….. 

Den 22. august er der UDFLUGT til VADEHAVET,            
et spændende sted at besøge og udforske. 
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu..! 


