
 

Horne Sogneforening  

Generalforsamling onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.00 på Horne Kro 

Formandsberetningen 2022 

Året 2022 har været et almindeligt år for Horne Sogneforening. Vi har 

været fri for Corona og aflysninger.  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 

undertegnede som formand, Kurt Burkarl næstformand, Eva Plauborg 

kasserer, Else Jochumsen sekretær. Aksel Hansen, Anton Nielsen og 

Britta Grøndahl som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

John Kristiansen og Kristen Krog er suppleanter. 

Revisorer: Anni Thomsen og Eva Guldager. 

Velkommen i Horne arrangementet. Det blev afviklet for første gang i 

2020, med deltagelse af rigtig mange beboere fra Horne Sogn. Mange af 

vore foreninger og institutioner var med i arrangementet. Den 22. maj 

blev arrangementet afholdt for anden gang med fin deltagelse. Det senere 

tidspunkt på året gør, at der er flere muligheder for udendørs 

aktiviteter. Det er aftalt, at det er passende at afvikle det hver 2. år. 

Smedegrunden. Efter 4 års venten er smedegrunden ryddet. Den ankede 

sag i Landsretten blev afvist, og Sogneforeningens overtagelse blev en 

mulighed. Varde Kommune stod for nedrivningen via deres 

nedrivningspulje, og vi er nu klar til at shine grunden op. Andelskassens 

fond gav 25.000 kr. til forskønnelse af grunden, hvilket vi siger tak for. 

Kurt vil senere komme med en ide til, hvad der kunne ske på hjørnet. 

I forbindelse med købet af smedegrunden afholdt vi en ekstraordinær 

generalforsamling den 9/8 i Vikingelunden med et flot fremmøde. Vi fik 



godkendelse til at købe grunden. Der ud over spurgte vi 

generalforsamlingen om lov til, at lade formand, næstformand og kasserer 

tegne foreningen, hvilket var et forslag fra advokat Søren Dueholm. 

Generalforsamlingen og bestyrelsen fandt ingen grund til dette, så Horne 

Sogneforening tegnes stadig af bestyrelsens 7 medlemmer. 

Vikingelunden.  

Hvad skal der ske med Vikingelunden fremover, hvilke planer har vi? 

Sogneforeningen har søgt om solcellepenge til at etablere handicapsti fra 

shelterne forbi legepladsen og madpakkehuset til og rundt i 

kastanjerundellen. Ligeledes er der søgt om midler til etablering af et 

toilethus ved grillhytten. 

Tirsdag den 14. februar blev Hornes andel af solcellepengene fordelt. 

Hornes andel af de 1,8 millioner blev på 621.309 kr. Sogneforeningen fik 

121.309 kr. til etablering af stien, hvor der er budgetteret med en udgift 

på 177.000 kr. 

Skiltning i Vikingelunden er blevet forbedret. Infotavlen er flyttet ned til 

toilethuset, og der er kommet skilte til de forskellige faciliteter.  

Toilethuset, shelterne og grillhytten er blevet malet. Ved starten af 

Vikingestien er der kommet en træviking. Flot tiltag af Vikingestigruppen. 

”Giv en hånd til dit nærområde” I 2022 er at der samlet affald tirsdag 

den 12. april fra 16.00 til 17.30. Der bliver samlet langt mindre affald end 

tidligere. Et godt tegn? Måske er det fordi, at de lokale samler affald 

hele året rundt? 

Julebelysning. Vi blev i bestyrelsen enige om, at vi ville vise samfundssind 

og spare på strømmen ved kun at sætte lys op på torvet i Horne og lys på 

vore juletræer ved kirken. Ingen andre landsbyer gjorde som os, og da 

mange var kede af, at vi ikke satte julestjerner op, så skiftede vi mening. 

Dog havde vi sparet et par ugers strøm! 

Torvedag i 2022 blev hel særlig, idet Hornelund var gravet op pga. 

kloakseparering. Morgenkaffebordene var allerede i 2021 blevet flyttet 

hen på hjørnet af Krosvinget. Resten af Torvedagen med boder og 

aktiviteter fulgte efter. Både Brugsens-, Andelskassens- og Kroens-



parkeringsplads blev taget i brug, ligeledes var Krosvinget fyldt med 

boder. Om det bliver sådan i 2023 vil tiden vise! Pokalen for en særlig 

indsats blev overrakt til Henriette Nielsen for hendes fantastiske indsats 

for Horne Aftenskole igennem mange år. 

Torvedagen arrangeres af Torvedagsudvalget, der er et selvsupplerende 

udvalg under Sogneforeningen, derfor aflægger Eva også 

Torvedagsudvalgets regnskab senere. I udvalget sidder Kjeld Petersen og 

Mads Guldager. Toastmaster i år var Kurt Burkarl Torvedagen finansieres 

af indtægter fra jerncontaineren, Niels Ølgaards imponerende indtægter 

går også til torvedagen, i år bidrog han med samlet 23.181 kr. 

Jerncontaineren gav 14.176 kr. og Niels’ salg gav 9.005 kr. Skjern Bank 

giver 2.000 kr. til leje af hoppeborg. 

Æblepressedagen havde en god søgning og vil blive afviklet igen i 2023. 

Velkomstpakker og Babypakker. 

I 2022 er der uddelt velkomstpakker 12 gange og babypakker 16 gange. I 

skolen har man pt. 71 elever og børnehaven har fyldt op med 54, hvoraf 12 

er vuggestuebørn. Det kan oplyses, at JydskeVestkysten for en måned 

siden offentliggjorde sygefraværet på kommunens skoler, og her var 

Horne skole på en klar førsteplads med et utroligt lavt sygefravær. 

Hvilket må tyde på en rigtig god arbejdsplads.  

Snerydningsordningen er stadig et tilbud til vore medlemmer, 

institutioner, boligforeninger og kommunen. Der er 228 mulige betalere i 

Horne og Bjerremose. 63 hvilket svarer til 28 % holder sig udenfor af 

forskellige grunde. 12 betaler ”medlemskontingent” gennem snerydningen!  

Medlemstallet har i mange år ikke  været tilfredsstillende. Men 265 ud 

af 503 husstande er medlemmer (21 er ubeboede/til salg), hvilket svarer 

til 52%. Tallet dækker over 241, der betaler direkte, 12 medlemskaber 

via velkomstpakken og 12 der betaler via snerydningen.  

Vi har i bestyrelsen snakket om, hvordan vi kan gøre det nemmere for ikke 

betalende medlemmer at få det mellemværende klaret. Det skal være så 

nemt som muligt at betale, derfor har foreningen fået Mobilepay, så lad 

os se, om ikke det hjælper.  



2022 Sct. Hans fest arrangeres af Sogneforeningen i samarbejde med 

4-H. Museumsinspektør og arkæolog Lars Christian Bentsen holdt årets 

båltale. 

 Horne har altid været et betydningsfuldt sted, som han bekræftede ved 

at tage os med på gennemrejse fra Vikingetiden og hel frem til nutiden. 

Dengang havde man personer i Hornelund, som havde omgang med Harald 

Blåtand og som bevis havde efterladt Runestenen og de berømte 

Hornelund Guldspænder, som stammer fra Vikingetiden år 1050 og 

genfundet i 1892. Han fortalte også, at guld- og sølvfundet i 2014 samme 

sted i Hornelund havde bekræftet tidsperioden fra Vikingetiden. 

Efter bål, båltale og sang, var der indvielse af Vikingestien med servering 

af mjød og økseoverhugning af rød snor. Folk nød det usædvanligt gode 

vejr og gik en tur på Vikingestien. 

Juleoptoget blev afviklet i 2022 efter at have været aflyst de seneste 2 

år. Kloaksepareringen gav dog udfordringer, idet Varde Garden måtte 

starte fra skolen i stedet for hallens parkeringsplads. Der var mange 

mennesker, der fulgte optoget igennem byen til Hornelund Ældrecenter, 

hvor der blev lavet tattoo. Uddeling af slikposer fra Sognehytten var også 

vendt tilbage.  

Fonden til forskønnelse af Horne Sogn. Afkastet af kapitalen kan hvert år 

bruges efter ansøgning. I 2022 er der givet penge til: Agility 1.600, HIP 

15.000, Jagtforeningen 3.000 og 4H 6.000kr 

 Afkastet for 2022 var 24.280 kr. 

Støtteforeningen giver årligt 10.000 kr. til Sogneforeningen. Derudover 

har vi mulighed for at søge om hjælp til særlige udgifter. Det er vigtigt, 

at have gode støtter i baghånden. 

 

Til slut vil jeg takke alle de frivillige, der holder de grønne områder i og 

omkring byen. Arbejdet i Vikingelunden, opsætning og nedtagning af 

julebelysning. Tak for indsatsen. 

Til sidst en ekstra tak til bestyrelsen for godt samarbejde og en fri tone. 



Keld Jochumsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


