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HER ER DER PLADS 
til at skrive din mening om 4H året  2016. 

RIS - ROS eller 
Gode ideer... 

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 
behøver 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. 

Til opslagstavlen 
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   6.  Feb...Generalforsamling kl. 9.30 på skolen. 
 
   4.  Mar...SKØJTEAFTEN for alle interesserede. 
 
  30. Mar... Madhold  begyndere og øvede (på skolen 14.30)  
    
  6.   Apr… Spire  på Dejgårdvej kl. 14.30 (med bussen) 
                 
  6.   Apr... Træhold på Dejgårdvej kl. 16.00 
 
  7.   Apr… Hobby på skolen fra kl. 15.30 til kl. 17.30 
 
  27. Maj...DØGNFLUEN fredag fra kl. 17.00 til lørdag kl. 12.00 
 
  18. Juni… Udflugt til KBH, kl. 07.00 til kl. 20.00 
   
  Uge 31...MADSKOLE fra den 1. til den 5. (8-12 årige) 
 
  20. Aug...TORVEDAG 
 
  10. Sep...4H SKUET PÅ HINDSIG RIDECENTER  
 
    8. Okt…Årsmøde PÅ SKOLEN 
 
  29. Okt...Halloween Dejgårdvej fra kl. 10.00 til kl. 13.00 
 
    4. Nov...AKTIV NAT på skolen.  
 
  26. Nov... Julemarked 
 
  2.   Dec… JULETRÆSFEST på Dejgårdvej. 
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ÅRSMØDE PÅ SKOLEN 

                  Lørdag D. 8 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 vig-
tig at alle får deres bevis og glas.  
Denne fantastiske formiddag sluttes naturlig-
vis af med banko om skænkede gevinster og som 
ubetinget styres med hård hånd af Marinus og 
Kurt. 

Vi ses                                            
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4H Julemarked  

den 26. November   
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  

Horne 4H Klub´s bestyrelse: 

 

Jette Poulsen 
Marinus Poulsen 
Yvonne Jensen 
Christina Kyhl 

Allis Jensen 
Merete Bertelsen 
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GENERALFORSAMLING 
6 Februar  

KL. 9.30 PÅ SKOLEN. 
Kom og hør hvad der skal foregå på de 
forskellige hold, se evt. en udstilling og 
mød lederne, så bliver det meget lettere 
vælge. 

Vi giver kaffe og rundstykker,  
eller måske boller. 
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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...  

 
Vi er selvfølgelig også på  

 
SPIRER: 

0 - 1 kl.  

 

MADHOLD 

FOR 

BEGYNDERE 

1 - 2  kl. 

 

TRÆHOLD 

Fra 2 kl.  

 

HOBBYHOLD 

Fra 2 til og med 6 

kl. 

 

HESTEHOLD 

Fra 3 kl. 

 
MADHOLD 

Fra 3 kl. 

 

Tjek Horne 4H på  

www.horne-varde.dk 
under fritid. 

- her står der en  

masse om  

Horne 4H klub. 
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Skøjtetur  
 

For 4H og andre interesserede 

Fredag d. 4. Marts kl. 19.45 – 21.00 
 

Skøjtehallen er ikke åben for offentligheden denne aften. 
Vi mødes i skøjtehal 2  kl 19.30,  

transport står man selv for,  
men prøv at snakke sammen, så bilerne bliver fyldt. 

(Hvis man ikke skal have sine forældre med og mangler 
kørelejlighed, meddeles dette ved tilmelding, så finder vi 

ud af det.) 
Det koster 50 kr. pr. person at deltage,  

dog er entre gratis for alle 4H medlemmer med 
medlemskort. (Husk at printe jeres medlemskort ud, når 

I tilmelder jer på nettet) 
Skøjter kan lejes i skøjtehallen til ca. 30 kr. 

 
I må gerne medbringe aftenskaffe som kan nydes i hallen. 

Varmt tøj kan anbefales, måske ski/cykelhjelm,  
hvis du ikke er for sikker på benene! 

Tilmelding senest 28. Februar til: 

            Jette  24818463 eller 23258926 

 

 

Vi glæder os til en sjov aften  

sammen jer og jeres familier! 

Mange hilsner 

Horne 4H  
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HUSK 
GENERALFORSAMLINGEN 

Også i 2016 

    Her kan du være med til at bestemme….. 

 

JULETRÆSFEST   

2016 
              2 DECEMBER 

                  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  

enestående aften på Dejgårdvej.  

Pris for IKKE medlemmer: kr. 50,- 
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MADHOLD Starter 30. marts kl. 14.30 på skolen 
 
SPIRE Starter 6. april kl. 14.30 på Dejgårdvej 

 
TRÆHOLD Starter 6. april kl. 16.00 på Dejgårdvej 
 
Vi vil i år køre temaet: ”LIDT OM 4H” 
Alle hold kører hver fjortende dag, så der er mulighed for 
at deltage på flere hold, f.eks. hvis man ønsker at delta-
ge onsdag, så kan man den ene onsdag have  
spire, og næste onsdag have madhold.  
 
Træhold er hver anden onsdag, samme dag som spire, 
så der er også mulighed for madhold. 
 
SÅ, jo før vi får tilmeldingerne, jo før kan vi se 
hvor mange hold vi kan få i gang. 
Max 4 deltagere på træhold. 
Kom til generalforsamlingen og få en snak, så vi 
kan få det hele på plads. 
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KØBENHAVN 
LØRDAG DEN 18 JUNI KL. 7.00 
Med bus fra Horne Hallens P-plads  

I bussen spiser vi morgenmad og, eller tidlig frokost som vi 
hver især selv medbringer. 
På den anden side af Storebæltsbroen holder vi en lille 
strække ben og tisse pause (her kan man se nogle af de gamle bore-

hoveder fra bygningen af broen) 

Herfra kører vi til DR byen hvor vi får en guidet rundtur i 
de forskellige studier og andre spændende steder i DR. 
Efter DR kører vi igennem KBH, og har man stadig lidt mad, 
så kan det nydes i bussen på vejen til Bakken hvor man 
bl.a kan besøge Korsbæk eller hvad man nu har lyst til… 
Kl. 16 går turen hjemad og i bussen serveres der en porti-
on Kartoffelsalat med 2 frikadeller… 
Turen er gratis for børn med gyldig medlemskort. 
Støttemedlemmer skal betale 150.– kr. 
Øvrige skal betale 250.- 

Der er 50 pladser, så det er først til mølle………. 
 

TILMELDING SENEST 12. juni PÅ MAIL:    

jmpoulsen@bbsyd.dk 
ELLER TELEFON  2481 8463 

VENLIG HILSEN HORNE 4H. 
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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,  
jo flere lodsedler, jo flere penge, og jo flere penge, jo flere 
muligheder er der for at vælge lige det vi  
allerhelst kunne tænke os.  

 

Læs mere på: 

4h.dk 

NYHED: 
Sommerferie sjov  mad, motion og ballade   

Evt. i uge 28 fra 13 år og opefter. 

Indeholdende et besøg på landbrug. 

Madlavning på bål – grill. 

Motion; cykle rundt, fitness, dans og gymnastik.  

Det er ikke et tilbud under dk.4H,  

Men kun i Horne 4H. 

Pris 600. 

Foto fra 2015 

mailto:jmpoulsen@bbsyd.dk
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HESTEHOLD 

2016 
4 timer, en lørdag formiddag i hver måned. 

Dato for start kommer senere…. 

 

Billederne   

viser lidt af 

hvad 4H 

også er…. 
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Hvad koster det at være med i Horne 4H?: 
 

AKTIVT MEDLEMSKAB, som 

giver ret til at deltage i alle klubbens 

arrangementer.: 200.- kr.  årligt. 
 

DELTAGELSE PÅ HOLD: Spire - Hobby– Træhold - Mad - Heste, så er 

det AKTIVT MEDLEMSKAB + 100  kr. årligt. (pr. hold man del-

tager på) 

 

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

på nettet her: 4h.dk 

Vi hjælper gerne med tilmeldingen. 
 

 

Madskole: 550,- kr. tilmeldes og betales på nettet. 
 

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

kan overføres til konto. 

  Vi er selvfølgelig også på  
 
 
 

   og på  

   www.horne-varde.dk  
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DØGNFLUEN   
den 27– 28 maj 

På DEJGÅRDVEJ 

 

 

 

 

 

 

 

Selvfølgelig er der også MADSKOLE  i 2016 

                                                  I uge 31 på Horne Skole. 

MADSKOLE MED SUND OG SJOV MAD. Præsenter din 

mad så den bliver indbydende og lækker . vi spiser også 

med øjnene. 

En spændende uge du bestemt  

ikke må gå glip af. 

Husk tilmelding PÅ NETTET 

Fra februar, højest 16 deltagere 

 

--En uge med maraton i mad og 

motion-- 

VI SES 
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Natten hvor alt kan ske…..  

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

Aktiv nat  
4-5 november 

På skolen 

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

konkurrenceræs 

Til TORVEDAGEN d. 20 august    
må der gerne bages noget lækkert  
som vi kan sælge på 4H standen. 

Kontakt Jette Poulsen.  
På forhånd tak! 
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MADHOLD FOR BEGYNDERE OG ØVEDE. 
 

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. 

Der kan blive tale om aftentimer for de ældste, hvis 
det passer bedre. 

VIGTIGE TIDSPUNKTER 
Hvad tid er det nu lige det begynder? 

 

 
14.30 
15.30 
14.30 
16.00 
  9.00 
10.00 
20.00 
17.00 

Madhold………………….... 
Hobbyhold…………………. 
Spire…………………………. 
Træhold…………………….. 
Årsmøde……………………. 
Halloween…………………. 
Aktiv nat……………………. 
Julefest……………………... 
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Hobby er både for piger og drenge fra 
2  til og med 6 klasse. 

D 7. april starter vi op på hobby holdet,  
Går du i 2-3-4-5-6 klasse. Har du lyst til at bruge fantasien og 
lege med forskellige materialer eks: uld , stof , perler , garn , 
traktorslanger og meget mere. 
Så er hobby holdet lige noget for dig.  
Vi mødes på Horneskole i billedkunst om torsdagen fra kl. 
15.30 til kl 17.30.  
Første gang D. 7 april. 
Husk en lille madpakke. 
 
                                      Vi ses... 

 

 
På tur med madskolen 2015 



 

 

 

 

 
Har du lyst til at deltage i  

kagekonkurrencen til  
4H Børnedyrskuet  

lørdag den 10. september 2016,  
så læs videre. 

 

Igen i år er der en kagekonkurrence,  
som går ud på at publikum skal stemme på den  

flotteste kage. 
 

Du skal aflevere din kage senest kl. 9.15, og din  
kage får et nummer, som publikum kan stemme på. 
Publikum kan stemme fra kl. 9.30-12.00, hvorefter 

der vil blive afholdt en auktion på kagerne,  
og pengene tilfalder 4H-barnet. 

 

Konkurrencen er kun for 4H-medlemmer, og der 
er ingen tilmelding. 

 

Mere information fås hos Gitte på 23 23 71 78,  
4H Børnedyrskueudvalget. 

                                                    Se regler på næste side... 
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1 kage pr. 4H medlem. 

Kagen skal pakkes i klar cellofan med en papplade eller lignende nedenun-
der (du får ikke pladen igen, hvis du vælger at sælge på auktion). 

Der må ikke stå navn eller alder på kagen. 
Publikum skal stemme på 3 forskellige kager på  

samme stemmeseddel, så det er publikum,  

der bestemmer vinderen. 
Auktionen bliver afholdt efter frokost. 

Det er pynten/udseendet publikum skal vurdere, ikke smag/indhold. 
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                I uge 31 på Horne Skole. for 8 - 12 årige 

 

Hvis der er interesse for det, kan vi lave en madskole for de 

der er ældre, med madlavning i det fri.  evt. kano tur.  

Tag kontakt hvis det kunne være noget.   SNART! 


