
Ansøgning til Årets Landsby 2021 

Horne er en blomstrende landsby i Varde Kommune. Vi har ikke alene en brugs, kro, erhvervsliv, 

dagplejere, vuggestue, børnehave, skole, idrætspark, fælleshaver, naturområdet Vikingelunden, 

plejehjem og et rigt foreningsliv, men også et stærkt fællesskab og godt sammenhold, hvor vi tager hånd 

om hinanden. Vi har det sidste år skabt nye muligheder for at være sammen hver for sig, hvilket 

afspejler sig i de mange levedygtige og bæredygtige initiativer, der er blevet iværksat af en meget bred 

vifte af frivillige ildsjæle i alle aldre og nationaliteter, tilflyttere som lokale. 

Vi havde mange planer for 2020 uvidende om den tid, der snart ville komme og startede året med 

arrangementet Velkommen i Horne. Vi prioriterer højt, at der tages godt imod alle, hvad end det er 

nyfødte eller tilflyttere. Der hænges en stork op på skolens gavl for hvert barn, der bliver født og 

forældrene modtager en kurv fra sognet. Nye tilflyttere bydes ligeledes velkommen med en kurv og nye 

børn i vuggestue og børnehave tilbydes en venskabsfamilie. I slutningen af februar afholdte vi et brag af 

en MGP-fest, hvor børn og forældre spiste tapas og så MGP-showet sammen i hallen, hvor der var sofaer 

og lænestole til alle. I starten af marts var sognets kvinder inviteret til en uformel damefrokost på kroen, 

hvor de skulle lære mindst 5 nye personer at kende. Denne aften fik vi et helt nyt kendskab til sprit – 

altså håndsprit, og 5 dage efter lukkede landet. 

I april åbnede landet så småt igen, og børnene måtte komme tilbage i skole, hvis de kunne være ude. 

Udeskole har været en naturlig del af skolen i flere år, så alle var omstillingsparate og sadlede om fra 

den ene dag til den anden med hjælp fra de lokale spejdere, der udlånte deres store telt. Skolen er siden 

blevet DGI-certificeret som udeskole, hvor de lokale 4H-ledere er en fast bestanddel. Der er også 

jævnligt besøg af borgere fra byen, som hjælper med undervisningen, når det handler om den lokale 

historie. Dette skaber et stærkt bånd til byen for eleverne. Børnehaven arbejder ligeledes på DGI-

certificering som udebørnehave. Vi har etableret shelters og madpakkehus i Vikingelunden til formålet. 

Ved god planlægning har vi formået at forsætte det igangværende frivillige arbejde med etableringen af 

bl.a. bålplads, svævebane og handicapvenlige stier i Vikingelunden gennem Coronakrisen. 

En stille sommer gav tid til eftertænksomhed. Vi stillede os selv spørgsmålet, hvad årsagen var til, at 

børnetallet i Horne har været faldende i en årrække. Vision Horne blev dannet, hvor omdrejnings-

punktet var at fastholde og tiltrække nye beboere ved at bygge nye boliger, markedsføre sognet, 

forskønne skole og børnehave, skabe en grøn oase i midtbyen samt sætte fokus på, at skolen vil være 

den bedste mindre skole i kommunen. Senest har et solidt benarbejde i samarbejde med HUBI 

(støtteforeningen for børn og unge) fået etableret flere 0-2 års pladser, da børnetallet igen er stigende. 

Selvom fitness og idræt om dagen stadig var lukket ned, fik det ikke de + 60-årige til at sidde stille. De 

startede en ugentlig gå-klub i samarbejde med DGI og Varde Kommune samt etablerede en petanque-

bane i idrætsparken. Også åben badminton blev nytænkt, og deltagerne arrangerede i stedet lange 

gåture, hvor nye venskaber blev dannet på tværs af alder og nationalitet, og danske gloser blev trænet. 

Hornes beboere var med på ideen om at nytænke Halloween, og mange udsmykkede deres huse og 

indkørsler i bedste Halloween-stil. Særligt fredag aften efter mørket havde lagt sig, summede byen af liv 

og spændte børn og unge, som gik rundt og betragtede pynten, mens de nød en stor slikpose, som de 

havde fået af brugsen. De lidt mindre børn deltog i dagslys om lørdagen, hvor TV syd kom på besøg, da 

det havde rygtedes, at vi havde taget initiativ til en Coronavenlig Halloween-fejring.  



Revyen har været en fast tradition i mere end 60 år. Idrætsforeningens revyhold valgte at indspille 

revyen på forhånd og vise revyen online. Revyholdet havde lavet underholdende hjælpevideoer og 

informeret bredt på Facebook og vores lokale hjemmeside, så alle kunne se revyen den pågældende 

aften. Denne aften sad mange familier hjemme i stuerne og nød take-away fra hallen og en særlig revy-

snackkurv fra brugsen, imens de blev underholdt af de unge talentfulde initiativtagere. 

December var mørk, og der var ikke udsigt til, at det ville lysne i starten af det nye år. Vi satte derfor en 

julelys-konkurrence i gang, hvor vi opfordrede alle i sognet til at pynte deres hus og indkørsel. Vi 

ønskede at skabe lys i de mørke måneder og give håb om lysere tider. Den kreative belysning kunne 

nydes langt ind i januar. I februar, hvor dagene omsider begyndte at blive længere, hoppede vi med på 

det landsdækkende projekt Sammen i bevægelse. Vi har hver måned lavet forskellige ruter i hele sognet 

med en opgave, som kunne besvares på vores hjemmeside. Dette var særligt populært blandt ældre og 

de skolebørn, som stadig ikke måtte have deres faste daglige gang på skolen. 

Med foråret fulgte påsken. Bankoklubben havde 130 påskeæg tilovers, da den sædvanlige påskebanko 

ikke kunne afholdes. Klubben valgte derfor at give et påskeæg til alle børn mellem 3 og 14 år. Selvom 

der var et forsamlingsforbud på 10 personer hen over påsken, arrangerede vi en påskeægsjagt 

skærtorsdag i Vikingelunden. Ruten var ensrettet, og chokoladeæggene var gemt i skovbunden med god 

afstand, så børnene kun rørte deres egne æg. Dette var en stor succes, og vi arrangerede derfor et 

forårsbingo en måned senere. Med det lempede forsamlingsforbud kunne vi sætte mere kulør på denne 

gang. Kristi Himmelfartsdag var børn, forældre og bedsteforældre derfor endnu engang på jagt i 

Vikingelunden. Denne gang efter bingobrikker med flotte forårsmotiver og små slikposer i skovbunden. 

Deltagerne kunne mødes på legepladsen med den ny-anlagte svævebane og nyde bingogevinsten, og til 

de større børn og voksne var der arrangeret en tal- og bogstavjagt. Begge arrangementer blev 

sponsoreret af idrætsforeningen og var gratis at deltage i. 

Det nyeste initiativ, der er igangsat, er konkurrencen Kend dit sogn, som kan besvares på vores 

hjemmeside. Svarene kan findes i Horneposten, som er vores lokale sogneblad. I bladet er der det 

seneste år kommet flere personlige historier, og der er sat gang i en tilflytter-stafet, hvor nye beboere 

præsenterer sig selv. 

Alle initiativerne har vakt enorm glæde og haft en stor effekt for både store og små, idet vi har set sognet 

fra nye sider, brugt vores naturområder mere, kommet hinanden ved på andre måder samt skabt mere 

trafik på vores hjemmeside. Vi oplever større efterspørgsel på boliger fra unge, og vi møder ofte familier 

fra omkringliggende byer i Vikingelunden, som har fået øje på os via vores hjemmeside. Vi tror på, at 

dette er en effekt af Vision Hornes bevidste markedsføringsstrategi. Efter hvert arrangement har nye 

initiativtagere meldt sig, og der er aldrig udfordringer med at finde frivillige. Senest er vores 

gymnastikforening blevet besat med et stærkt, ungt hold. Dette viser, at selv mindre initiativer og ingen 

eller små midler kan have en stor effekt, hvilket kan være til inspiration for andre små landsbyer. 

Kort sagt har vi set muligheder fremfor begrænsninger. Vigtigst af alt har den store taknemlighed, som 

alle initiativerne er blevet mødt med i en tid, hvor Corona har sat en stopper for meget, styrket vores 

fællesskab og sammenhold yderligere. Med nytænkende initiativer hver måned mener vi derfor på 

vegne af alle beboere i Horne og som et skulderklap til alle frivillige, at vi med vores samlede indsats er 

og fortsat vil være en nytænkende landsby. 

 

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

 


