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Horneposten startede som HIF – AVISEN  
Vi skal helt nøjagtig tilbage til efteråret 1971 hvor vi i 

bestyrelsen for Horne Idrætsforening så os nødsaget til at 

afholde et stormøde. 

Grunden var faktisk den, at der i et stykke tid havde været 

nogle få personer som havde udtrykt deres utilfredshed med 

nogle beslutninger, eller mangel på samme af bestyrelsens 

arbejde, og det kan man ikke lade sidde overhørig. 

Foreningen havde dengang 4 seniorhold i fodbold, 2 

ynglingehold sammen med Tistrup og 2 juniorhold, en ny 

afdeling med damefodbold, samt en større håndboldafdeling. 

Derfor indbød vi alle aktive medlemmer over 14 år til et møde i 

Horne Skoles mødelokale. 104 indbydelser blev udsendt med 

mødepligt. Kun ganske få, jeg tror 4 sendte afbud, så der var 

fuldt hus på skolen denne aften. 

Bestyrelsen havde opsat 8 punkter som skulle behandles, og 

man blev opdelt i lige så mange grupper. 

Ét af punkterne var: Skal vi ha` et klubblad?  

Aftenens ordstyrer var Lærer Vesterbye. Under fremlæggelse 

af punktet om et klubblad var hele gruppen enige om at det 

ville styrke foreningsarbejdet, og med et sådant klubblad ville 

man bedre kunne komme i dialog med medlemmerne. 

Klubbladet skulle også være et forum for indlæg fra 

medlemmerne. 

Hele forsamlingen var enige, og Vesterbye konkluderede, at 

det bare var om at komme i gang. Man blev enige om at 

Idrætsforeningens bestyrelse skulle virke som redaktion. 

Bestyrelsen i 1971 bestod af Leif Sønderskov, Kurt Vig 

Nielsen, Palle Pallesen, Børge Hansen, Poul Horsbøl, Andreas 

Højberg og Søren Svane Sørensen.  

 

Bestyrelsen arbejdede hurtig, for allerede i december måned 

så første nummer af H.I.F.-AVISEN dagens lys. Den var i A4 

format og var på 8 sider. Hele bladet kan læses på www. 

issuu.com 
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Fra starten var det meningen at vi skulle udkomme én gang 

om måneden. 

Vi havde fået en aftale med direktør Poul Strange Hansen på 

Strangko, om de kunne trykke bladet. Opgaven blev lagt i 

hænderne på Helene Kristensen, som skrev bladet på 

skrivemaskine og Wedigo Ferchland, som arbejdede i foto og 

reklameafdelingen. 

 

Redaktionens arbejde var nu at indsamle stof til minimum 4 

sider, men helst mere.  

I starten var bladet en kombination af 20 % stof fra vore 

medlemmer, og de sidste 80 % skulle vi selv skrive. 

H.I.F.–AVISEN blev altså bladets navn. Vi besluttede at den 

skulle trykkes på lyseblåt A4-papir. De første par numre blev 

helt færdiggjort på Strangko, derefter blev vi selv pålagt at 

klipse bladet, hvorefter arbejdsgangen blev som følger.  

 

Vi modtager bladet i en kasse hvor siderne 1 – 2 og 3 – 4 osv. 

ligger hvis – hvas. Siderne bliver sammenlagt så sidetallene 

bliver fortløbende, næste mand klipser siderne sammen, med 

en ganske almindelig klipsemaskine, (manuel) og processen 

ender ud i at man har 525 stk. H.I.F.–AVISER i en kasse som 

Kurt Vig Nielsen tager med på Posthuset til postomdeling, så 

alle husstande i Horne Sogn får et eksemplar.  

 

Så langt så godt. Sådan et klubblad er jo ikke gratis, så ud 

over det redaktionelle skal vi også ha` økonomien på plads, og 

allerhelst skulle bladet hvile i sig selv. I de første par numre 

havde vi ikke nogen reklamer med, men ganske langsomt kom 

de også med, men ikke noget der kunne financierer bladet. 

Efter fire numre blev vi gjort opmærksom på, at vi i fællesskab 

med Strangko skulle finde en pris for trykningen.  

Det trak dog yderlige et par numre ud inden Strange Hansen 

havde tid til en snak herom. Jeg husker, at jeg var meget 
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spændte på, hvad for et beløb, jeg ville blive præsenteret for 

ved mødet. 

Lige fra det øjeblik jeg trådte ind på Strange Hansens kontor, 

kunne jeg mærke en positiv stemning, og efter samtalen var 

stemningen endnu bedre, for aftalen blev den, at de første 6 

numre blev uden beregning, og at vi fremover skulle betale for 

tiden, det tog at skrive og trykke bladet, som i 1972 penge, 

ville blive 250 kr. plus – minus alt efter bladets størrelse. Det 

var en super god aftale som især vores kasserer Palle 

Pallesen var glad for at høre.   

H.I.F.–AVISEN blev godt modtaget og vi i redaktionen 

arbejdede målrettet på at holde kadencen med én udgivelse 

pr. måned.  

Det holdt et stykke tid, men vi kunne ikke holde dampen oppe, 

hverken med indholdet at stof til bladet, men også arbejdet 

var for krævende. Vi havde ikke på dette tidspunkt tænkt os et 

separat bladudvalg. Det kunne måske ha` været bladets 

redning? 

 

Efter godt 2 års virke så det meget sort ud for en forsættelse 

af bladet, vi var simpelthen løbet tør for energi, og status var 

denne, at redaktionen næsten kun var Poul Horsbøl og 

undertegnede, så vi valgte som noget af det sidste at udgive 

H.I.F.–AVISEN i en ekstraudgave som et Jubilæumsudgave til 

Idrætsforeningens 70-års jubilæum i 1973. Dette nummer blev 

på 12 sider. 

 

Det allersidste nummer af H.I.F. – AVISEN udkom i september 

1973 hvor et af indlæggene havde denne overskrift. 

Der var engang en H.I.F.–Avis. Bladet var på 8 sider. 

Denne udgivelse var nu i A5 format og dette nummer blev godt 

modtaget, for der var flere gode historier og indlæg.  

Dette sidste blad blev klipset af Horne Idrætsforenings 

bestyrelse, som nu var Leif Sønderskov, Poul Horsbøl, Eva 

Plauborg, Poul Erik Hansen, Magnus Jørgensen, Karl 
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Brynningsen og Torben Sørensen. Vi havde i bestyrelsen 

erkendt at vi ikke magtede det, at redigerer og udgive et 

klubblad, men det var da en trist beslutning. 

 

Men at det var sidste nummer blev ikke godt modtaget. Jeg 

husker at Axel Pedersen, Laurids Pagaard og Peder Madsen 

mente, at vi skulle forsætte, og Axel Pedersens ide om et 

fælles sogneblad og med en separat bladudvalg gjorde, at vi 

indkaldte til et møde, hvor ca. 25 personer støttede ideen om 

et Sogneblad. På mødet blev det nedsat et bladudvalg, og 

navnet Horneposten opstod. Det kunne blive startskuddet til 

et sogneblad, eller en forlængelse af H.I.F.–AVISEN, som var 

for alle sognets foreninger, institutioner, forretninger og 

mange andre der kunne få adgang til spalteplads i bladet. 

Økonomien skulle balancere med annonceindtægter fra 

sognets forretninger og andre forretninger som kunne ha` 

interesse i at støtte bladet. 

 

Lige på samme tid var man også begyndt at udgive et 

sogneblad i Sig – Thorstrup. Navnet på deres blad var kort og 

godt ”Sognebladet” 

I bladudvalget var sognepræst for Thorstrup og Horne pastor 

Ole Ivertsen, og for at komme rigtig i gang indvilgede han i at 

være en del af bladudvalget i ”Horneposten” Udover Ole 

Ivertsen var også Peder Madsen, Bertel Krog, Inger Plauborg 

og Leif Sønderskov. 

 

Udvalget skulle nu redigere et blad som var for hele Horne 

Sogn. Vi skulle også finde et passende antal udgivelser for et 

år. Én pr. måned var måske nok lige i overkanten.  

Første nummer af det nye blad kom på 2 årsdagen for starten 

af H.I.F.–AVISEN. 

 

HORNEPOSTEN var navnet og bladets logo. Den grafiske 

opsætning var et bestillingsarbejde som var lagt i hænderne 
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på Poul Henning Guldager, han fandt en finurlig måde at flette 

bogstaverne sammen på, så de kom til at dannede navnet 

HORNEPOSTEN 

 

 
I tiden hvor Ole Ivertsen var i redaktionen blev møderne holdt i 

Præstegården i Thorstrup. I begyndelsen havde vi deadline 

sammen med Sognebladet og trykkeriet Offseta i Mørke på 

Djursland blev brugt til trykning af bladet samt færdiggørelse 

til postomdeling.  

 

Hvordan sættes et blad op? 

Jo man indhenter stof til et nummer. Her i begyndelsen var det 

meste indleverede stof håndskrevet. Én fra udvalget 

renskriver det hele på skrivemaskine. (Det var en betingelse 

at én af bladudvalgets medlemmer kunne beherske det at 

skrive på maskine.)  

Derefter blev det skrevne fordelt alt efter aktualitet, og 

billeder, logoer, annoncer og monteret med lim på 

monteringsark. 

Nu var bladet klar til trykkeriet, og igen nogle dage senere 

klar til postomdeling. 

Var vi heldige kunne det gøres på 14 dage, tit dog lidt 

længere. 

I starten kunne det føles som om der var deadline hele tiden. 

 

 

Første nr. af HORNEPOSTEN hed 3. årgang, nov.-dec. 1973, 

havde 8 sider og man havde fået samlet 15 reklamer. 

Da nummer 2 af Horneposten udkommer, er jeg rejst fra Horne 

og Kurt Vig Nielsen træder ind i redaktionen. 

Jeg havde underskrevet en kontrakt som tømrer i byen 

Umanak i Grønland.  
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Forsiden på dette nummer var min tak og farvel indlæg i 

bladet, som var underskrevet (mest for sjovt) med 

”Hornepostens” udsendte medarbejder Leif Sønderskov G.T.O. 

3961 Umanak. 

 

Den første tid går med at få Horneposten til at fungere som et 

sogneblad, at finde annoncører nok til at dække udgifterne til 

trykkeriet og udsendelsen med postvæsenet. 

Jeg husker fra det første redaktionsmøde i Præstegården at 

Ole Ivertsen synes, det ville være passende hvis indtægterne 

til bladet også kunne betale en årlig aften med spisning for 

Bladudvalget. Det var selvfølgelig sagt i spøg, men fakta er 

faktisk den, at der her i det 43. udgivelsesår stadig ikke har 

været økonomi til en sådan aften, altså må det være lysten 

som driver værket, eller Horneposten. 

Fra 1976 var jeg igen tilbage i redaktionen, og ikke mere 

udsendt medarbejder. I min periode som udsendt havde jeg 

flere indlæg med i Horneposten, som handlede om det liv jeg 

havde i Umanak. Jeg tror da det var kærkomne indlæg, for i 

den periode var det sparsomt med indlæg. 

 

Tilbage til starten. De første godt 10 år var nogle spændende 

år, hvor vi havde nok at gøre med at holde liv i bladet, det var 

især stoffet fra sognets beboere, som vi havde bøvl med. Det 

at skulle overholde deadline, var for mange en besværlig 

øvelse. 

I samme periode flyttede vi trykkeri fra Mørke til Horslunde på 

Lolland. Senere overtog Skov, Rechters bogtryk/offset i Varde 

trykningen. Derefter var det Frøsig Reklame/Ølgod Kopi og 

Reklame, Ølgod der trykkede bladet.  

Indtil Ole Ivertsen i 1978 rejste fra pastoratet, var det ham 

som renskrev bladet på maskine. 

Herefter gik renskrivningen på skift mellem Svend Åge 

Sørensen, Otto Heiselberg og Ejnar Hansen. 
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Med tiden har vi også ladet ét af Guldspænderne fra Hornelund 

indgå i bladets hoved. Det var i 1983, men bladets navn/hoved 

er det samme.  

 

 
Horneposten 1983 

 

I 1984 overtog Poul Vig Nielsen renskrivningen af bladet. I 

starten skrev han bladet efter arbejdstid på en af 

Andelsbankens elektriske skrivemaskiner. I september samme 

år fik vi med tilskud fra Støtteforeningen en elektrisk 

skrivemaskine med slettebånd. En kæmpelettelse dengang. 

Samme år overtog PE-Offset i Varde trykningen, og det gør de 

stadig. 

Indtil 1984 havde jeg stået for monteringen på monterings ark, 

et arbejde der udføres med saks, pincet og limstift, men fra 

1984 overtog Kurt Vig Nielsen dette arbejde, og til Kurts ros 

skal siges, at bladet fik et løft, alle de små logoer og andre 

finurligheder er hans værk. Ligeledes har Kurt med hård hånd 

styret økonomien.  

Bladet er nu inde i en god udvikling. Alle de ønsker vi havde 

haft med bladet, var nu her næste 15 år efter starten, ved at 

finde den form, som vi havde drømt om. Det var nu rart at 

komme til redaktionsmøderne, og have stof nok til et nummer 

på ca. 16 – 20 sider. 

 

Apropos redaktionsmøderne, så var det sådan, og er det 

stadig, at det går på skift mellem bladudvalgets medlemmer. 

Alle møder blev holdt dagen efter deadline, altså søndag 

formiddag kl. 9.30. – 12 + Der bliver budt på et pænt godt 

kaffebord, dertil serveres en let bitter, senere under mødet var 

der så en øl. Alle udgifterne bliver afholdt af værten.  
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I 1990 er Horneposten nu fast på 16 – 20 sider, endda nogle 

enkelte numre på 24 sider og udgives 8 gange om året. Nu er 

der også ca. 30 annoncører som betaler bladet. 

I 1991 har vi for første gang et nummer på 36 sider. Poul har 

anskaffet sig en computer og laserprinter og skriver og 

redigerer nu bladet herpå. 

   

I 1993 overtager Inga Uhre Schmidt renskrivningen af bladet. 

Samme år søger vi Støtteforeningen om midler til en 

computer. En computer dengang kostede ca. 6000,- kr. 

Bevillingen blev godkendt, med den betingelse, at hvis bladet 

stoppede med at udkomme, så skulle computeren leveres 

tilbage til Støtteforeningen igen. 

At gå fra skrivemaskine til computer med tekstbehandlings 

program var en kæmpe lettelse i arbejdet 

 

22. årgang - nr. 6 - september 1993. 

Dette nummer indeholder Horne Andelskasses 75-års 

Jubilæum. (1918 – 1993). Med et indlæg på 20 sider og i alt 52 

sider er det indtil videre Hornepostens største nummer.  

 

I 2000 overtog Birtha Uhre Schmidt renskrivningen og 

redigeringen af det indleverede stof. Fra og med sep. – okt. 

2001 fik Horneposten egen e-mailadresse, og man var nu i 

stand til at modtage stof til bladet på en let og smidig måde. 

Der var dog ikke mange, som her i begyndelsen benyttede sig 

af denne ellers bekvemme måde, at kommunikere på.  

 

Som årene gik, fik vi mere og mere fat i indlæggene fra 

foreningerne i Horne, samtidig var der også flere der fandt på 

at komme med indlæg. Det kunne være om lokale oplevelser 

eller ferieoplevelser, som man gerne ville dele med 

Hornepostens læsere. 
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Horneposten har også i mange år haft fast plads på Hallens 

opslagstavle med oplysning om bladets deadline. 

 

Det har i mange situationer været en udfordring at få 

økonomien til at hænge sammen med udgifterne til bladet. 

Man kan vel altid diskutere om et reklamespot i et lille 

sogneblad kaster noget af sig. Derfor har vi altid været yderst 

taknemmelige for dem, som støttede bladet med en reklame, 

og måden vi har grebet det an på var, at annoncørerne ud over 

reklamen også med mellemrum kan få lov at promoverer deres 

forretning med en ¾ sides indlæg. 

 

Omdelingen af Horneposten havde været lagt i hænderne på 

Post Danmark, og har fungeret OK, men så kom chokket. Post 

Danmark ville ikke omdele mindre en 3000 stk. adresseløs, og 

da Horneposten jo ”kun” havde ca. 500 husstande der skulle 

modtage bladet, var vi ikke målgruppen længere for Post 

Danmark. 

Udgifterne til Post Danmark havde været ca. 6.000 kr. pr. år. 

Dette beløb ville vi nu kunne tilbyde en rask dreng eller pige 

for omdeling af Horneposten til de ca. 500 husstande 7 gange 

om året. 

Der kom ikke mange henvendelser, men familien Dinesen, der 

i forvejen var omdeler af reklamer, meldte sig til opgaven. 

Familien Dinesen løste opgaven til UG, men efter nogle år 

kunne de ikke finde tid til opgaven, og meddelte i god tid at de 

ville stoppe omdelingen. Vi skylder Familien Dinesen en stor 

TAK. 

 

Nu var gode råd absolut dyre, og på det efterfølgende 

redaktionsmøde blev flere løsningsmuligheder drøftet. 2 af 

muligheder faldt dog hurtigt til jorden. Den ene var Gade 

repræsentanterne. Spejderne var den anden. Begge disse 

muligheder blev ikke aktuel. 
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Den næste konstellation var at vi oprettede 18 ruter i hele 

sognet, hvorefter jeg geografisk fandt personer/familier som 

kunne være relevante til opgaven. Dette puslespil blev lagt, og 

alle ruter var besat, samtidig skulle omdelingen være 

vederlagsfrit, altså fik Horneposten en god sidegevinst. I 

øvrigt en kærkommen besparelse, for økonomien var nu 

nærmest anstrengt. Altså var dette tiltag en betingelse for at 

kunne forsætte udgivelse af Horneposten. Derfor skal der lyde 

en stor TAK til alle vores frivillige omdelere. De fik en stor 

aktie i at Horneposten stadig eksisterer. 
 

Det tog vi også hånd om.  

Helt uden at komme med relationer til bestemte indlæg, så 

skal der dog her indskydes, at redaktionen enkelte gange har 

været på overarbejde, det var, når et indlæg blev for kritisk 

eller provokerende, så kontaktede vi vedkommende, tog en 

snak om konsekvenserne. Når man siger sin mening, har det 

konsekvenser, men når man skriver sin mening i et offentligt 

blad, kan det få stører konsekvenser end vedkommende 

fortjener, derfor synes vi, det var vor pligt at tage en snak med 

personen. Vi fortalte om konsekvenserne, og om de lussinger 

der ville falde. 

Om redaktionens bedømmelse af situationen for disse indlæg 

fik konsekvenser kan ses på Sognearkivets Hjemmeside når vi 

får alle numre af Horneposten og H.I.F.–AVISEN lagt ud på 

nettet. 

 

Hvornår vil det så blive mulig at kunne se alle numrene? 

 

Om det tager et, to eller tre år vides ikke, for det er et stort 

arbejde, men de kommer. Og efterhånden som de bliver 

scannet lægger vi dem fortløbende på Hjemmesiden. D.v.s. 

Sidste nummer vi lægger ud, bliver den første nummer af H.I.F. 

– AVISEN. 
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H.I.F.–AVISEN og Horneposten har med sit indhold skrevet sin 

egen historie om Horne Sogn i en periode som er på vej til et 

halvt hundrede år. Om vi når så langt, vides ikke her i den 

digitale tidsalder, som vi lever i. 

 

Redaktionsmedlemmer (Bladudvalget) gennem tiden. 

Hvis vi ser bort fra tiden, hvor bladet hed H.I.F.–AVISEN, og 

hvor Horne Idrætsforenings bestyrelse var bladudvalget, så 

har der gennem årene været 16 personer indover. 

Det er: Ole Ivertsen, Inger Plauborg, Bertil Krog, Peder 

Madsen, Signe Gohr Jensen, Svend Åge Sørensen, Arne Bunde 

Jørgensen, Otto Heiselberg, Ejnar Hansen, Poul Vig Nielsen, 

Inger Marie Ditlevsen, Inga Uhre Schmidt. 

Det siddende udvalg er nu. Birtha Uhre Schmidt, Erling 

Jensen, Kurt Vig Nielsen, og Leif Sønderskov. 

 

Samtlige indlæg til bladet har altid været med underskrift, hvis 

ikke, kendte bladudvalget navnet. Ingen anonyme indlæg har 

fået plads i bladet. 

 

Denne historie er skrevet i 2014 hvor økonomien nu er så 

anstrengt, at vi ikke uden tilskud vil kunne forsætte mere end 

3 år frem. 

På et stort fællesmøde for sognets foreninger arrangeret at 

Udviklingsrådet i december 2013, var der enighed om at 

bladet skulle støttes om nødvendig, men der blev ikke sat 

navn på, hvor støtten skulle komme fra.  

Horneposten har lige nu ca. 32 sider pr. nummer og er et aktiv 

for sognet. Mange vil sige. (Nok mest de ældre.) Horneposten 

kan vi da ikke undvære. – Men hvor længe kan vi holde liv i 

HORNEPOSTEN? 

 

Sluttelig lige denne. 

Jeg ved ikke om vi, Kurt og Leif, som var med til at starte 

bladet, også får lov til at lukke og slukke? 
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Med Venlig Hilsen 

Bladudvalget for Horneposten 

Birtha Uhre Schmidt 

Erling Jensen 

Kurt Vig Nielsen 

Leif Sønderskov 

 

 

 
Horneposten 2014 

 

PS. Horneposten modtager nu 

over 90 % af stoffet pr. mail. 

 

November 2016 
På redaktionsmødet til Hornepostens november nr. 2016 

meddelte Birtha Uhre Schmidt og Kurt Vig Nielsen at de 

stoppede deres aktivitet i redaktionen med dette nr. Dette 

afstedkom at hele redaktionen stoppede, altså også Erling 

Jensen og Leif Sønderskov. 

Dette blev viderebragt til Idrætsforeningen, som oprindelig var 

stifter af bladet. Efter lidt snak frem og tilbage blev man enige 

om at Horneposten skulle viderebringes som en del af Horne 

Sogneforening. Her blev der hurtig valgt en ny redaktion, som 

kom til at bestå af. Bente Jakobsen som redaktør. Kurt 

Burkarl layouter bladet digitalt. Hanne Haaning som kasserer. 

Keld Jochumsen stå for annoncetegningen, og Leif 

Sønderskov for distribution. Desuden kan nævnes, at Kurt Vig 

Nielsen forsat hentede bladet ved PE Offset og omdelte bladet 
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til ca. 50 i Varde by. Dertil kommer en meget stabil stab af 17 

frivillige omdelere i Horne Sogn. 

 
Horneposten forsat 

 

Med den ny redaktion kom der også nye ideer med hensyn til 

bladets udseende, mens indholdet skulle være det samme. 

Horneposten kom nu pludselig i farver, først var det for og 

bagsiden, senere hele bladet. Med dette tiltag blev støtten til 

bladet nu også rettet til foreningerne i sognet, som blev 

bakket op hele vejen rundt, så det økonomiske fundament er i 
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orden, og som der siges. Horneposten skal bestå, den kan vi 

ikke undvære.  

Man kan rolig tilføje at nu hvor Horneposten går ind i sin 

50nde udgivelses år, er bladet stadig et godt aktiv for sognet, 

og er en brik til sammenholdet i Horne, noget som måske er 

mere aktuelt nu i disse tider end tidligere. 

 
 

 50. årgang   nr. 373   nov. 2020 

 

HORNEPOSTENS REDAKTION 

SIGER TAK FOR OPBAKNINGEN GENNEM TIDEN, OG ØNSKER 

ALT GODT FOR BLADETS FREMTID. 

 

På Redaktionens vegne Leif Sønderskov 

 


