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Forord

Horne Udviklingsplan er den afsluttende krølle på en proces, der kørte hen over efteråret 2018. 
Idéer og indhold i Horne Udviklingsplan er fremkommet på baggrund af 2 afholdte workshops 
med 55-60 idérige deltagere. Workshopsene og processen blev fastlagt i et samarbejde mel-
lem en styregruppe knyttet til Horne Sogneforening, Udviklingsrådet og Varde Kommune. 

Vi, Horneborgere, blev på workshop 2 enige om, at vores vision er at videreudvikle det, som 
allerede i dag gør vores sogn til noget særligt. ”Byen på landet” arbejder hen imod at blive ”en 
lille storby – hvor noget er småt, men alt er godt”. 
Vores udviklingsplan understøtter vores arbejde med ”Blomstrende Landsby” og er en vigtig 
byggesten på vej mod en 4. eller 5. blomst i dette. Projekterne, som vi i fællesskab har fundet 
frem til og beskrevet, er rygraden for denne udviklingsplan. Planen er et dynamisk dokument, 
hvor nye initiativer og idéer kan opstå, mens andre kan ændre sig undervejs og ikke realiseres 
i deres oprindelige form. 
Udviklingsplanen skal ses som et samlende dokument for byens foreninger og borgere, der 
gør en ekstra indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo, og for ildsjæle, der ønsker 
at bidrage. Projekterne nævnt i planen er vores idéer til, hvad vi i Horne gerne vil arbejde med 
i visionsperioden. Nogle projekter er meget konkrete og kan realiseres ganske hurtigt, mens 
andre større projekter kan kræve mere organisering og en længere tidshorisont. 
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Byen på landet - Vi vil hinanden

Vision Horne 2024

Udgravninger tyder på, at Horne Sogn fra gammel tid har været et rigt og betydningsfuldt område. Blandt 
andet stammer runestenen på Horne Kirkes kirkegård fra 900-tallet, og kirkens ældste dele er bygget i ro-
mansk stil, som blev anvendt i perioden 1050-1250. Horne Kros historie kan føres tilbage 1798, men som 
ved mange andre byer tog Hornes udvikling først rigtig fart i tiden omkring år 1900, hvor jernbaner og an-
delsbevægelser voksede frem. Horne By har i dag (pr. 1/1-2018) 471 indbyggere, og i sognet er der samlet 
1161 indbyggere.

I Horne har vi i dag en åben og inkluderende foreningsby, hvor vi gerne vil hinanden. Vi er alle opmærk-
somme på glæden ved at byde nye borgere velkommen og glæden ved at opleve, at vores nytilkomne 
føler sig inkluderet i byens fællesskaber. Er der nogen, der mangler noget, noget træ, et redskab eller svar 
på en forundring, så står vi klar til at hjælpe hinanden.

Vi er stolte af vores by, og vi viser glædeligt vores gode historier frem med blandt andet storkefigurer på 
skolen, når nye Horneborgere kommer til verden og som blomstrende landsby med blomster i flagstangen 
ved Horne Kirke. Horne opnåede d. 06. november 2018 sin 3. blomst i arbejdet med ”Blomstrende lands-
by”, og arbejder ihærdigt videre med at opnå alle fem blomster. Bare ikke om torsdagen, da der er der fast 
tradition med bankospil i hallen.

“Horne – en lille storby – et dyrebart sted, hvor noget er småt, men alt er godt”.

(Mission)

Horne vil i 2024 være en attraktiv lille storby for børnefamilier, der sætter pris på, at alle fritidsaktivite-
ter og institutioner findes tæt på. Det er nemt at bo i Horne Sogn, og det er vi stolte af. Sognets stærke 

fællesskab løfter nedefra og sikrer, at både nye og gamle Horneborgere kan nyde nærheden, trygheden, 
naturen og det aktive liv, som sognet tilbyder.
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Byen på landet - Vi vil hinanden

Vision Horne 2024

Indsatsområder og projekter

Med indsatsområderne ”Sikker trafik”, ”Horne for alle” og Velkommen til Horne – Rum for oplevelser” sætter 
vi fokus på vores ønske om at videreudvikle Horne fra at være ”byen på landet” til at være ”en lille storby”, 
hvor vi bevarer det nære. Horne er og skal også fremadrettet være ”et dyrebart sted, hvor noget er småt, 
men alt er godt”. Et budskab der til stadighed skal bredes ud over sognets grænser.

Herunder er et diagram over udviklingsplanens tre indsatsområder. Under indsatsområderne fremgår de 
9/10 projekter, som blev udvalgt og beskrevet i løbet af 2 workshops.

Sikker Trafik Horne for alle

Velkommen til Horne - 

Rum for oplevelser

En sti til Horne 
- borgernes ve og vel

Sikker skolevej

Tranehuset »Velkommen til Horne« 
-arrangement

Horne skal mere i medierne

Foderstoffen - oplevelsesrum

I vikingernes fodspor

Forbedring af Vikingelunden

Byforskønnelse

Lejeboliger
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Horne skal være et trafiksikkert sogn fra syd til nord. Vi arbejder hen imod 

skabelsen af ekstra gode trafikale forhold, hvor både børn og voksne kan 

være trygge ved at færdes og lade færdes på sognets hovedfærdselsårer 

fra Ringkøbingvej til Bjalderup og i Horne By. Det skal være sikkert at fær-

des i vores sogn, således at vores lille storby kan blomstre og blive ved 

med at tiltrække familier til vores fællesskab. Vi vil have fokus på, hvordan 

vi bedst får bundet vores sogn sammen, således at vores infrastruktur kan 

måle sig med vores fællesskab. 

INDSATSOMRÅDE
Sikker Trafik
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En sti til Horne

-borgernes ve og vel

Vi vil skabe en sikker vej for alle i 
Horne Sogn. Der skal være sam-
menhængende stier fra Bjalderup 
til Horne, så vi kan give borgerne 
i vores sogn lyst til at bruge cyk-
len til at transportere sig til brug-
sen, hallen, skole- og dagtilbud 
og andre foreningstilbud i Horne; 
uden at skulle frygte den tungere 
trafik. Projektet kan opdeles i fle-
re del-strækninger.

• Horne til Bjerremose
• Bjerremose til Asp
• Asp til Bounum
• Bounum til Bjalderup

Stierne kan tage flere forskellige 
former. Det kan være egentlig 
cykelsti, oplevelsesstier med et 
solidt underlag, til f.eks. histori-
ske, kulturelle eller naturmæssi-
ge steder eller alternative cykel-
stiløsninger som 2 minus 1 veje. 
I Horne ønsker vi at arbejde for 
en sti bag om Strangko og hen 
til skolen. Vi skal i kontakt med 
lodsejerne i området, som vi skal 
forsøge at overtale til at afgive 
jord til projektet, så vi kan sikre, 
at vores børn kan cykle til skole 
og idræt i stedet for at blive kørt i 
bil. En tryghed, der også vil være 
attraktiv for potentielle tilflyttere.
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Vi vil i fællesskab arbejde for 
etablering af en (cykel)sti langs 
Ølgodvej, syd for Horne, som kan 
forbinde Hovedvej 11 (Ringkø-
bingvej) med Horne via Stundsig.
Det skal være trygt for de bløde 
trafikanter at komme fra Stundsig 
til Horne. Man skal kunne udleve 
friheden og trygheden i at kun-
ne hoppe på jernhesten, frem-
for at skulle sætte sig ind i bilen. 
Etablering af en (cykel)sti kunne 
kræve opførelse af en bro over 
Gunderup Bæk, og der skal gø-
res tanker omkring vedligehold 
af stien. (Cykel)stien skal gøre 
Horne, Stundsig og Horne Sogn 
mere attraktiv for børnefamilier i 
forhold til bosætning. Stien, der 
kan føre til f.eks. historiske, kultu-
relle og naturmæssige steder, kan 
i den sammenhæng medvirke til 
at give et mere positivt indtryk 
af Horne som en by og et sogn, 
hvor der er attraktive faciliteter 
og trafiksikkerhed i topklasse.

Sikker skolevej
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INDSATSOMRÅDE
Horne for alle

I Horne har vi et inkluderende fællesskab og byder alle nye og potentielle 

Horneborgere indenfor. Horne Sogn er åbent for alle, der ønsker det nære 

landsbyfællesskab. Med vores fokus på at kunne tilbyde boliger til alle al-

dersgrupper, oplevelser, lærings- og pasningsmuligheder for vores unge 

og byforskønnelse for en attraktiv by bygger vi videre på et godt fælles 

fundament for at fastholde eksisterende Horneborgere i og tiltrække nye 

Horneborgere til vores sogn. Horne er for alle, og med vores projekter 

fortsætter vi med at udvikle vores ”landsby på landet” til en ”lille storby”, 

som er attraktiv for de mange.
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I Horne skal der være plads til op-
levelser for alle vores unge. Mål-
grupperne skal favnes af vores 
fælles børneby, som vi samarbej-
der med Sig og Tistrup omkring. 
Vi vil i Horne arbejde på at skabe 
et sammenhængende område 
for skolen, SFOen, børnehaven 
og ungdomsaktiviteterne. Om-
rådet ved Foderstoffen over for 
skolen  skal blandt andet indehol-
de en sammenhængende SFO 
og børnehave og samtidig give 
plads til en ungdomsklub, hvor 
unge, hvis interesser ikke mødes 
af byens øvrige foreningsaktivite-
ter, kan få deres jagt efter ople-
velser og fritidsinteresser opfyldt. 
Tranehuset tænkes derfor som 
en integreret daginstitution på 
en del af grunden. En glasgang 
skal forbinde Tranehuset til Fo-
derstoffen, hvor en del af byg-
ningen inddrages til børnehave 
for at optimere brugen af om-
rådet. Ungdomshuset tænkes at 
kunne indeholde elementer som 
f.eks. et knallertværksted, en ska-
terbane, et kreativt værested, et 
kodningsværksted, mulighed for 

musik- og filmaftener og gene-
relt mulighed for at udøve andre 
interesser som alternativ til sport. 
Projektet skal gavne bosætnin-
gen, skabe mere liv og give nye 
rum for sognets børn og unge. 
Da Foderstoffen stadig er et aktivt 
erhverv, er tidsrammen længere. 
Projektet Tranehuset vil kunne 
blive aktuelt over tid, såfremt der 
skulle blive behov for en ændret 
anvendelse af området ved Fo-
derstoffen; eller såfremt andre 
attraktive placeringsmuligheder 
skulle byde sig til. Projektet Tra-
nehuset tænkes i sammenhæng 
med projektet ”Foderstoffen– 
Oplevelsesrum”.

Tranehuset
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Hovedidéen er, at Horne som by 
skal se bedre ud. Byen skal være 
attraktiv, give et godt første-
håndsindtryk og være behagelig 
for øjnene at befinde sig i. Vi vil 
forsøge at etablere et »gadekær« 
og beplantning ved indkørslen til 
byen. Vi vil arbejde med at finde 
løsninger på, hvordan vi i fælles-
skab kan sikre at huse og haver i 
byen, der kunne kræve en kærlig 
hånd, kan få et ansigtsløft således, 
at disse kan være med til at løfte 
det samlede indtryk af byen. Der 
skal arbejdes med at finde meto-
der, hvorpå man i fællesskab kan 
løfte opgaven omkring at holde 
byen pæn. Projektet kan tænkes i 
flere niveauer, eksempelvis:

1. Hold af frivillige kunne på udvalgte dage hjælpe byens 
 borgere med at holde byen pæn f.eks. med hjælp til at holde 
 haven eller husenes facader, så der frivilligt tænkes ud fra 
 princippet ”byens fælles udtryk”.

2. Hvis projektet kan finde en pose penge, kunne man arbejde  
 med istandsættelse af boliger f.eks. med henblik på udlejning 
 således, at man kunne tiltrække nye grupper af borgere, eller
 give mulighed for at ældre kan forblive i byen efter salg af  
  egen bolig. 

Byforskønnelse 
-Hvordan sikrer vi en 
pæn og attraktiv by
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I Horne er der et udtalt ønske om 
at kunne blive boende i byen ef-
ter salg af hus; og derudover et 
ønske om, at unge skal kunne 
have muligheden for at bosætte 
sig i Horne uden at være tvun-
get til at købe hus. Projektet skal 
være med til at værne om byens 
borgere og skabe mulighed for 
at kunne bo i Horne i alle aldre 
af sit liv. Vi har derfor brug for at 
arbejde med at tilpasse udbuddet 
af boliger i byen til de behov og 
ressourcer, som passer til byens 
borgere. Et passende udbud af 
boliger i sognet vil kunne med-
virke til, at sognet bliver attraktivt 
for folk i alle aldre; også folk, der 
ønsker at afprøve, om byen er 
noget for dem inden køb af fast 
ejendom. 
Vi tænker, at der skal arbejdes 
med boliger med en størrel-
se mellem 80 og 100 m2, som, 
vi tænker, kan ramme bredt ind 
i målgrupperne af både unge, 
unge familier, skilsmissefamili-
er, folk der har solgt hus og ikke 
længere ønsker fast ejendom og 

ældre, der ønsker at blive bo-
ende i sognet. Projektet tæn-
kes at kunne gennemføres f.eks. 
på arealet for den nedbrændte 
gamle smedje på Gunderupvej. 
Lejeboligerne giver nye mulighe-
der for byen og kan medvirke til 
skabelsen af en pænere indgang 
til byen. 

Lejeboliger
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INDSATSOMRÅDE
»Velkommen til Horne«
-rum for oplevelser

I Horne skal der være plads til alle. Derfor vil vi skabe rum for oplevelser 

således, at alle føler sig godt taget imod, når de kommer til vores lille 

storby. Oplevelserne skal spænde fra det nære med et velkomst-arran-

gement, hvor nye borgere kan opleve, hvad det vil sige at blive en del af 

vores fællesskab, til oplevelser for alle aldre i både naturen ved Vikinge-

lunden og i de rå omgivelser som byens erhvervsejendomme muliggør. 

Sammen vil vi videreformidle det gode budskab via de lokale-, regionale 

og sociale medier og vores egne platforme.
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Vi står sammen, vi hygger sam-
men. Nye borgere skal føle sig 
velkomne og som del af sognets 
fællesskab. Et velkomst-arrange-
ment giver både nye og gamle 
Horneborgere mulighed for at 
lære naboen at kende. Arrange-
mentet er en indgangsbillet til 
at få indblik i, hvilke muligheder 
(skole, indkøb, fritidsaktiviteter, 
fællesskaber, osv.) Horne byder 
på. Arrangementet tænkes af-
holdt i Horne Hallen og det om-
givende miljø og skal lede til, at 
man føler sig velkommen og 
som del af et større fællesskab. 
Man skal mærke, at vi står sam-
men om, at alle skal føle sig som 
del af Horne (hvis man vil). Vel-
komst-arrangementet skal give 
positiv omtale og vise, at det er 
rart at være i Horne. Samvæ-
ret og den positive indgang til 
fællesskabet i Horne skal skabe 
nysgerrighed og større interesse 
for at deltage i byens forskellige 
arrangementer og aktiviteter. Ar-

rangementet skal gerne være år-
ligt tilbagevendende med opstart 
januar 2020.

Som aktiviteter, der leder op til 
Velkomst-arrangementet, skal 
der vælges indhold i byens Vel-
komstpakker, hvad skal med og 
i hvilken form. Velkomstarran-
gementet skal formidles både 
med generel info, opslag og 
personlige invitationer. Der skal 
findes aktiviteter for selve ar-
rangementet (hvad kunne være 
sjovt, samlende og udføres af alle 
aldersgrupper). En styre-/koor-
dineringsgruppe skal sørge for 
booking af hal, lette anretninger, 
hjælpere til selve arrangementet, 
og til at søge midler til arrange-
mentet. Derudover skal der fin-
des ambassadører, som kan tale 
for arrangementet og sørge for 
at få folk, nye som gamle, med 
til Velkomst-arrangementet. Am-
bassadørerne skal gerne kunne 
diverse sprog, så nye borgere kan 
mødes i øjenhøjde.

»Velkommen til Horne« 
-arrangement
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Vi skal øge synligheden af sog-
nets fællesskab og aktiviteter 
i de trykte medier og på de so-
ciale platforme. De gode histo-
rier skal bredes ud over sognets 
grænser. Informationer til po-
tentielle tilflyttere skal samles ét 
sted. Der skal ske en oprydning 
og ensretning af kommunikati-
onen udadtil, så det bliver nemt 
for den enkelte borger at finde 
relevante oplysninger. Der arbej-
des på, at hver forening skal ud-
pege en redaktør, der er ansvarlig 
for at lægge informationer op på 
hjemmesiden. For at komme i de 
trykte og de elektroniske medier 
skal vi forsøge at finde historier-
ne bag begivenhederne. Der kan 
arbejdes på at sælge begivenhe-
den til TV-Syd, JydskeVestkysten 
og ugeaviserne ved at henvise til 
personer med en særlig historie 
eller fokusere på et særligt tema, 
som har med begivenheden at 
gøre. En gruppe ressourceperso-
ner skal stå for formidling af infor-
mationerne fra byens foreninger, 
institutioner og erhvervsliv. Til 
dette skal de klædes ordentligt 
på, det være sig gennem uddan-
nelse og ressourcer. Horne Sog-
neforenings hjemmeside kunne 

anvendes til formålet. Forenin-
gen vil i så fald have ansvaret for, 
at de etiske regler overholdes. 

Projektet skaber værdi for byen 
med gode historier og nem ad-
gang til information, som poten-
tielt kan være med til at tiltrække 
nye beboere. Når positive histo-
rier udbredes, spredes en fæl-
les stolthed i sognet. Projektet 
vil bidrage til en god struktur på 
al PR og gøre det nemmere for 
foreninger, institutioner og er-
hvervsliv at dele oplysninger med 
andre. Første workshop omkring 
brug af Horne Sogneforenings 
hjemmeside afholdes i januar 
2019.

Horne skal mere 
i medierne
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Horne skal have et råt og rustikt 
trækplaster midt i byen, som 
bygger videre på byens eksiste-
rende erhvervsbygninger. Så-
fremt Foderstoffen på et tids-
punkt skulle lukke, skal vi i Horne 
være klar med bud på, hvordan 
bygningerne kan omdannes til 
en ny anvendelse. Vores bud er, 
at man, samtidig med at en del 
af ejendommen indrettes som 
del af børnebyen, Tranehuset, 
skaber et oplevelsescenter med 
oplevelsesrum for alle aldre. Op-
levelsescenteret tænkes at kun-
ne indeholde elementer såsom 
en klatrevæg (for de højdesikre), 
labyrinter (i produktionshallens 
kolde betonelementomgivelser), 
escaperooms (med spændende 
opgaveløsning), mulighed for at 
dyrke E-sport, en nerfgun-ba-
ne (hvor unge som gamle kan få 
love til at bekrige hinanden un-
der sikre forhold), en permanent 
kælkebakke med lift og lignende 
oplevelser, som passer ind i Fo-
derstoffens rå og rustikke om-
givelser. Projektet kan medvirke 

Foderstoffen
Oplevelsescenter/rum
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til skabelsen af arbejdspladser 
gennem spændende aktiviteter, 
der kan tiltrække både lokale og 
turister til spændende oplevelser. 
Udviklingen skal ske, når det er 
muligt. Der lægges op til en lang-
som udvikling, da idéen ikke skal 
komme i vejen for Foderstoffens 
eksisterende daglige drift.

27Udviklingsplan – Horne



Horne Sogn er hjemsted for 
mange fund fra vikingetiden. Vi 
har i sognet en rig og spænden-
de historie at fortælle og skønne 
omgivelser, som kan bruges til 
formidling af sognets historie.
Projektet ”I vikingernes fodspor” 
skal arbejde hen imod skabelsen 
af spændende stisystemer med 
historiske-, fysiske-, kulinariske 
oplevelser i området ved Kir-
kevad, Linding Mølle, Bjerremose 
Bæk, Vikingelunden og Horne By. 
Med fokus på rekreative-, histo-
riske-, og fysiske aktiviteter skal 
der skabes et attraktivt udflugts-
mål, som er med til at sætte Hor-
ne på landkortet som et område, 
der er værd at besøge blandt an-
det med historier om guldfund, 
udvinding af jern mm. Projektet ”I 
vikingernes fodspor” tænkes op-
bygget af to ruter, en lang og en 
kort rute, begge med historiske 
beskrivelser på udvalgte punkter. 
Ruterne kunne efter gennemfø-
relse, i tråd med ruternes tema, 
afsluttes med muligheden for at 
købe en vikingemenu på Horne 
Kro. Ruten kunne f.eks. indehol-
de oplevelser ved dådyrfarmen, 
søen og grillhytten ved Vikinge-
lunden, samt indeholde fysiske 
oplevelser ved krydsning af åerne 

og i Vikingelunden hvor forskelli-
ge broer, trækfærger eller gynger 
over å-løbene kunne invitere til 
leg, oplevelser og læring på tværs 
af alle aldre.

I vikingernes fodspor
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Vikingelunden er hjertet for Hor-
nes naturoplevelser. Det er ste-
det, som rigtig mange bruger 
som yndet udflugtsmål. Det kun-
ne f.eks. være med en tur rundt 
igennem den dejlige skov, hvor 
man også kommer forbi den 
skønne grillhytte med udsigt ud 
over natursøen. Vikingelunden 
skal ses, opleves og vises frem, 
som noget af det, vi er stolte af, 
og noget af det som vi i Horne 
har at byde på. 
Derfor skal der sikres gode ad-
gangsforhold, skiltning og nye 
oplevelser til alle, der færdes i 
området. Alle skal kunne finde og 
bruge Vikingelunden både sko-
le- og børnehavebørn, forældre, 
byens ældre samt interesserede 
udefra.
Med en videreudvikling af Vikin-
gelunden får Horne en skov, der 
er perfekt at færdes i med rekrea-
tive faciliteter i topklasse. Skoven 
bliver ikke en skov som alle an-
dre. Vikingelunden bliver en skov, 
hvor der er tænkt på det hele.
Vikingelunden og området ved 
grillhytten med udsigt over søen 
kunne tilbyde aktiviteter som en 
legeplads, aktivitetsbane, Skt. 
Hans-bål, skolearrangementer, 

Forbedring af Vikinge-
lunden

børnehaveudflugter, overnat-
ning for spejdere (både loka-
le og udefrakommende) og en 
masse grillarrangementer. For at 
understøtte aktiviteterne i Vikin-
gelunden skal der blandt andet 
etableres lys og strømstik i grill-
hytten og omkring søen, lægges 
vandrør til grillhytten, etableres 
overnatningsmuligheder, skabes 
gode adgangsforhold for ældre, 
handicappede og gangbesvære-
de, og der skal skiltes for at skabe 
mere opmærksomhed omkring 
området.
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Tak for besøget i Horne
og

på gensyn
www.horne-varde.dk


