
Delberetning til 2019 + 2020 for Horne. 

 

Der sker hele tiden noget i Horne. I gennemsnit er der arrangementer hver tredje 

aften.  Det kommer jo ikke af sig selv. Der er mange foreninger (22 + underudvalg) 

og ildsjæle der får det til at ske.  

Det ville heller ikke ske uden, at der var en opbakning fra borgerne i Horne.  

Det er disse initiativer, der skal kæres om og stimuleres.  

Der har vi en meget et meget aktivt foreningsliv, som benytter Kroen, vor idrætshals 

faciliteter og Hornelund til udfoldelse af de mange årlige aktiviteter som 

gennemføres og er med til at samle sognets borgere. 

Det er vigtigt for vore mindre landsbyer – at der støttes op om de ildsjæle der 

kommer med nye ideer. Her bør nævnes Horne Idrætspark og de mange frivillige, 

der gennemførte en hundeudstilling med ca. 1800 hunde af ca. 202 racer. Selv i 

denne Covid-19 tid gennemførte Horne Idrætspark endnu en udstilling i 2020 med 

30 Islandske hyrdehunde. Der er åbnet en petanquebane i august 2020.     

Det skal også nævnes at i 2019 havde Horne Revyen 60 års jubilæum med 60 

gennemførte forestillinger uden afbrydelse.     

 

Det blev året hvor Udviklingsplanen for Horne blev godkendt af byrådet.  

I forbindelse projekterne ”Blomstrende Landsby” og Udviklingsplanen, 

konstateredes det, at billige huspriser trækker nye beboere til - tilflyttere, som så 

siden finder ud af, at faciliteter og fællesskab giver dem et godt liv.  

Det er også blevet klart, hvad vi er gode til, og hvor der kan ske forbedringer. 

Arbejdsgruppen for Udviklingsplanen prioriterede, som de første aktiviteter, 

planerne for ”Vikingelunden”, ”Horne skal mere i medierne” og ”Velkommen i 

Horne” skulle iværksættes.                      

Straks var gruppen med ”Velkommen i Horne” i gang med planlægningsarbejdet. 

Her deltog næsten alle foreninger, skolen, aftenskolen, børnehaven, Hornelunds 

Venner, dagplejerne, Horne Idrætsforeningen, Horne Idrætspark og 

menighedsrådet. Arrangementet blev gennemført 19. januar 2020 med ca. 200 

deltagere i alle aldre. Der var guidede ture til skole, SFO, fælleshaver, børnehave, 

kirken og ældrecentret Hornelund. Flere af guiderne viste ikke bare vej, men fortalte 

også undervejs om sognet og dets beboere, og på alle destinationer stod foreninger 

klar til at fortælle om deres aktiviteter. Ved 4H og spejderne blev tilbudt en kop 

kaffe, et glas juice eller en tallerken af de 18 liter jordskokke suppe. Efterfølgende 

blev en workshop aktiveret affødt af ”Horne skal mere i medierne”. 



Gruppen for ”Vikingelunden” var også gået i aktion for det kræver penge at 

gennemføres planerne. Vikingelunden er et rekreativt naturområde i udkanten af 

Horne, og stedet skal forbedres med handicapvenlige stier og lys. Ønsket er at gøre 

området og dets aktiviteter mere tilgængelige for især børn, ældre og 

handicappede. 

I 2020 opsatte Horne Sogneforening et madpakkehus i Vikingelunden. 

Madpakkehuset vil blive benyttet af Horne Børneby Regnbuen´s Udegruppe som 

tilhørsbase i forbindelse med de nye aktiviteter om læring gennem naturen. 

En ny bålplads ved søen er etableret – der ventes endnu flere tiltag.   

2019 var også året hvor en arbejdsgruppe bestående af personer fra 

sogneforeningen og udviklingsrådet sikrede byen de 2 sidste blomster i et hug.  

”Blomstrende Landsby”. Dermed blev Horne det fjerde sogn på landsplan med fem 

blomster. Tidligere modtagere er Årre, Holbøl ved Aabenraa og Branderup ved 

Tønder. Fanen med de 5 blomster blev hejst d. 15. december i forbindelse med det 

årlige juleoptog. 

Udviklingsrådet har afholdt 2 møder de såkaldte formandsmøder i Horne. Vi har 

deltaget i Forårsmødet mellem Byrådet og Udviklingsrådene d. 13. maj 2019 og et 

efterårsmøde.      

Udviklingen med salg af grunde på Lundagervej må betragtes som en opgave der 

kunne ønskes bedre løst. Det er, som det er nu, en svær opgave. 

Borgermøde den 25. august 2020 planlagt af Sogneforeningen, Horne Børneby og 

Udviklingsrådet.  

Til slut vil vi takke for det gode samarbejde med kollegaerne i Hodde, Sig og Tistrup.  

 


