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Luk op og læs om næsten alt hvad Horne 
4H klub kan tilbyde dig i 2021               

Spændende aktiviteter, udflugt -                
og meget meget mere  
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 VIGTIGE DATOER  
2021 

  
 
  7. apr ˃  Madhold på Skolen kl. 14.30 til 17.00 i skole køkkenet   

  7. apr ˃  Træhold på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 

  8. apr ˃  Hobby hold på skolen kl. 14.30 til 16.30                                                        

14. apr ˃  Hestehold starter på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 

14. apr ˃  Spire hold Natur/dyr på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 

 

 
Alle Hold er hver anden uge, og ligger stille i ferierne 

 
Mad. Træ og hobby hold i lige uger. 

Hest, spire- natur/dyr hold i ulige uger. 

 

Uge 31 i sommerferien  2, 3, 4, 5, og 6 august er der                   

Madskole fra 8.00 til 15.00 på skolen 

 
 

11. aug  ˃ starter mad hold igen på skolen 14.30 til 17.00  

11. aug  ˃ starter træhold igen på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  

12. aug  ˃ starter Hobbyhold igen på skolen fra 14.30 til 16.30  

18. aug  ˃ starter hestehold igen på dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 

18. aug  ˃ starter spire Natur/dyr igen på Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30  

21. aug  ˃ Torvedag. 4H deltager med en stand.  

28. aug  ˃ Udflugt for hele familien til Naturkraft i Ringkøbing.                  

                                                                                    Ny familiepark.  



 
Horne 4H Klub´s bestyrelse: 

 
Jette Poulsen 

Marinus Poulsen 
Yvonne Jensen 

Sarah Kaalund Hansen 
Diana Skov Jeppesen 
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I HORNE 4H 
  Deltager man i  aktiviteter uden             
 nogen form for konkurrenceræs 

11. Sep  ˃ 4H SKUET PÅ HINDSIG RIDECENTER  

 

ALLE HOLD SLUTTER MED DELTAGELSE PÅ 4H SKUET 

 

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

                                             

23. Okt  ˃ Halloween i fælleshaverne kl.10.00 til 12.00                                        

                                                                for 4H børn med familie. 

12. Nov  ˃ JULEMANDENS værksted på skolen fra 15.00 til 18.00 

27. Nov  ˃ 4H JULEMARKED på Horne skole fra 10.00 til 14.00 

03. Dec  ˃ JULEFEST  for hele familien på Dejgårdvej 12 fra kl. 17.00  

 VIGTIGE DATOER  
2021 
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Nyttig oplysning: 
 
Horne 4H klub´s 
klublokaler og værksted: 
Dejgårdvej 12 
Horne 
6800 Varde 
 

Her afholdes Heste,  
Træ og Spirehold 

 
Mad og Hobby afholdes på 
Horne skole. 
 

Mobil:  24818463 
Mobil:  23258926 

 
Du kan også e-maile til  
jmpoulsen@bbsyd.dk   

hvis du har spørgsmål, go-
de ideer eller andet på 

hjerte...  

 
Vi tibyder: 

 
 

SPIREHOLD                
med Natur/dyr: 

0 - 1. kl.  
 
 

MADHOLD 
Fra 1. kl. 

 
HOBBYHOLD 

Fra 1. kl.  
 
 

HESTEHOLD 
Fra 1. kl. 

 
 

TRÆHOLD 
Fra 2. kl. 

 
 

 

 
Vi er selvfølgelig også på  
 
og på  
 www.horne-varde.dk  



MADHOLD Horne skole fra 14.30 til 17.00. i lige uger, Onsdag 7 

og 21 april,- 5 og 19 maj - 2 og 16 juni - 11 og 25 august - 8 september. 

Vi går helt KOK-AMOK og laver fantastiske lune småretter, sunde som 

søde. Lærer  at begå os i et køkken og har fokus på køkken hygiejne. 

Først og fremmest skal vi udforske mad universet og hygge os.  Max.8 

på holdet.  
 
HOBBYHOLD På Horne skole. Fra kl. 14.30 til 16.30 lige uger. 

Torsdage 8. og 22. april – 6. og 20. maj – 3. og 17. juni 

12 og 26 august – 9. september. Til Hobby får du lov at lave sjove små-

ting af forskellige materialer og udforske din kreativitet.                      

Max 8 på holdet. 

 
SPIREGRUPPE NATUR/DYR                         
På Dejgårdvej 12 fra 14.30 til 16.30 i ulige uger. Onsdage 14 og 28. 

april – 12. og 26. maj – 9. og 23. juni - 18. august – 1. september.     

Spiregruppen tager på besøg og udforsker forskellige steder i vores na-

tur og lærer om pasning af smådyr. 

 

TRÆHOLD På Dejgårdvej 12 kl. 14.30 til 16.30 i lige uger. 

Onsdage 7 og 21. april – 5. og 19. maj – 2 og 16. juni. 11. og 25. august 

– 8. september. 

Vi arbejder i træ, og laver sjove småting. Hav gerne ideer klar til første 

møde. Max 4 på holdet. 

 
HESTEHOLD På Dejgårdvej 12  fra 14.30 til 16.30 i ulige uger. 

Onsdage 14. og 28. april – 12. og 26. maj – 9. og 23. juni 

18. august – 1. september. Vi lærer at passe en hest. Hvor og hvordan 

den skal bo. Hvad den spiser, og hvor meget motion den skal have. 

Pleje og passe den og rense hove. Det er ikke her man lærer at ride, 

men det er en bonus hvis der bliver tid. Max 4 på holdet. 
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OBS - OBS - OBS 

ALLE hold deltager selvfølgelig på Børnedyrskuet          
på Hindsig Ride center d. 11 september 
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Selvfølgelig er der også MADSKOLE  i 2021 
 

I uge 31 
 

Husk tilmelding på 
madskoler.dk 

VI SES 

TORVEDAGEN lørdag d. 21. august    
4H deltager med en stand. 

Kontakt Jette Poulsen.  
På forhånd tak! 

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  feks. en Klubaktivitet 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. 
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GENERALFORSAMLING 

Også i 2021 

Forhåbentlig snart….. 

Udflugt for hele familien til Naturkraft i 
Ringkøbing.                  D. 28 august 

 
Spændende og 
interessant nyt 
sted……... 
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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. 

Til 4H Børnedyrskuet lørdag den 11. september 2021 



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  

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

Madskole uge 31 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. 

  

GENERALFORSAMLING  
 

Bliver afholdt 
når vi igen må mødes…. 
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Bliv støttemedlem for kun 150 kr. om året…. .                           
Det giver dig mange dejlige og sjove oplevelser med 4Hérne og 
alle de andre støttemedlemmer. Ligeså vigtig er det, at du med 

et støttemedlemsskab er med til at der i klubben er et             
økonomisk råderum til brug for at gøre det endnu sjovere og 

lærerigt at være 4Hér…… 
På forhånd tak  
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4H skuet 2021 
D.11 september 
På Hindsig  
Ridecenter 

Foto her på siden er fra det seneste børnedyrskue 
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JULEMANDENS 

VÆRKSTED 
12. november 2021 

fra 15.00 til 18.30 på skolen. 
 

Her har du mulighed for at lave gaver til far og mor.          
Eller andre du kunne tænke dig at lave julegave til.                                                                         

Vi bager til julemarkedet og hygger.                                    
Måske falder der en enkelt æbleskive vores vej.  

Tjek Horne 4H på  www.horne-varde.dk  under fritid. 
- her står der en  masse om  Horne 4H klub. 
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JULETRÆSFEST   

3 DECEMBER  2021  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 
2021 

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 
15.00 
17.00 

Madhold ……………..………... 
Spire…………………………. 
Træhold…………………….. 
Hestehold………………….. 
Hobbyhold…………………. 
Årsmøde……………………. 
Halloween…………………. 
Julemandens værksted.. 
Julefest……………………... 
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21 

 

4H Julemarked  

den 27. 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. 2 OKT KL. 9.00 

Det afholdes på skolen i natur og  
teknik lokalerne.  

 
Der er morgenmad 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 næsten altid med hård 

hånd af Marinus og Kurt. 

Vi ses                                           



 
 
 
FÆLLESHAVERNE  
er også en del af  

HORNE 4H 


