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2015 Stemningsbillede fra den traditionsrige 

VHG-dag for alle 4534’s skoleelever.  

Læs mere om dagen på næste side. 
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Redaktør: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

Annoncer: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@Ullamhansen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

november 2015 er: 

20. oktober 2015 

Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 255 modtagere 

Vi har 276 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

Samarbejdet mellem foreninger og skoler i Hørve kul-

minerede for 26. gang i år med endnu en aktivitets-

dag. I år var det den 4. sep. i Vallekilde Hørve Fritids-

center, hvor ca. 60 frivillige stod klar til at modtage 

eleverne og deres lærere med et spændende program. 

Klasserne besøgte på skift aldersrelevante aktiviteter i 

moduler på 20 - 40 minutter.  
 

Det er hovedbestyrelsen i Vallekilde Hørve Gymnastik-

forening, VHG, der står bag arrangementet. Ud over 

frivillige fra foreningens mange afdelinger deltager og-

så en række andre foreninger med frivillige fra deres 

aktiviteter. Derfor byder dagen også på folkedans, 

skydning, tennis, parkour og håndbold mm. Tilsam-

men blev det til en aktiv og varieret dag for eleverne.  

Støtteforeningen til VHG var vært med sportsboller 

med pålæg til alle, og der var også gulerødder ad libi-

tum dagen igennem. Og lærerkaffe.  
 

Hovedbestyrelsen i VHG er også i år fuldt tilfredse 

med arrangementets udfald. Vi sætter stor pris på, at 

Aktivitetsdag 2015 blev afviklet 4. september, og  
deltagerne fik såvel sved på panden som smil på læberne 

de frivillige år efter år stiller op, tager en fridag, som 

de kvit og frit bruger til glæde for byens ungdom. DET 

SKAL DE HAVE EN KÆMPE TAK FOR. Til elever, lærere 

og ledere på skolerne siger vi også tak for samarbej-

det og for jeres forarbejde, der betød, at den gode 

stemning og positive tilgang i den grad prægede da-

gen. Det var kort sagt en dejlig dag! Første fredag i 

september 2016 går det løs igen. Vi glæder os og 

bakker op om replikken, som en glad indskolings-

dreng sagde til de frivillige, da han skulle videre fra 

redskabsbanerne i gymnastiksalen: ” Hej, hej og tak 

for sveden!” 

  60 frivillige fra foreningslivet  

550 elever og lærere  
+ godt vejr   

 
Vellykket aktivitetsdag 

 

Se billederne fra 

dagen på forsiden  

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Røde kors kan godt bruge flere  

indsamlere i Hørve.  

Har du 3 timer søndag formiddag, så 

skynd dig at ringe eller skrive til  

Birthe Balle 

 tlf.: 22 39 08 26 mail: bib@odsherred.dk 

De indsamlede penge går både til  

projekter i Danmark og rundt 

omkring i verden.  

www.rodekors.dk 

Søndag den 4. oktober 

Landsindsamling  



Mandag d. 5. oktober  Kl. 930 - 1100 
I cafeen er der gratis influenzavaccination for alle 

over 65 år, førtidspensionister og kronisk syge. 

Obs!  Husk sygesikringsbevis. 

 

Torsdag d. 8. oktober  Kl. 1400 
Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr. – Pris pr. plade 5,- kr. 

 

Søndag d. 11. oktober  Kl. 1400 
Søndagscafe:  2er styrmand, viser, Swing jazz 
og fællessang er repertoiret. Kaffe og kage 20,- kr. 

 

Mandag d. 19. oktober  Kl. 930 
Tøjsalg i glassalen ved Lisbeth. 

 

Torsdag d. 29. oktober  Kl. 1400 
Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage: 2o,- kr. 

Gratis influenzavaccination 

Til alle over 65 år, førtidspensionister og  

visse kronisk syge 

For alle andre er prisen 160 kr.  

Mandag d. 5. oktober 2015,  

kl. 9.30—11.00  

På  Bakkegården  

Arrangeres i samarbejde med  

Medborgerhuset 

Husk sygesikringsbevis 

Hvis du ikke har mulighed for at møde op  

den 5. oktober, kan du finde andre tider på  

www.stopinfluenza.dk  

Her kan du også læse om muligheden for at blive  

vaccineret hjemme, hvis dit helbred gør,  

at du ikke kan møde op.  



KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Hvad laver vi i  

foreningen 4534? 

Vi udgiver Nyhedsbrevet 4534 

Vi er i gang med at etablere hjemmesi-

den www.4534.dk  

Vi har overtaget ansvaret for forenings-

møderne, hvor alle foreninger i 4534  

inviteres ca. 2 gange om året for at ud-

veksle erfaringer og ideer, koordinere og 

tage nye initiativer.  

Vi stiller en administrativ ramme i form 

af cvr. nr., bankkonto mv. til rådighed for 

lokale ideer og initiativer.  

Vi arbejder med erhvervsudvikling,  

bosætning og markedsføring af 4534.  

Vi drømmer om at lave et egentligt  

byfornyelsesselskab 

Vi hører rigtig gerne om dine ideer til 

hvordan 4534 kan blive et endnu bedre 

område at bo i.  

Vi arrangerede vælgermøde i forbindelse 

med folketingsvalget.  

Bliv medlem af foreningen 4534  

Støt op om vores arbejde,  

og meld dig ind i foreningen.  

Du kan melde dig ind på følgende måder: 

Indbetal dit kontingent på vores konto i  

Dragsholm Sparekasse (husk tydeligt navn):  

reg. nr 0537 konto nr. 0000578576  

Send en mail til Ulla@ullamhansen.dk, så får du 

en kontingentopkrævning. 

Kontingentet for 2015 er:  

  25 kr. for enkeltpersoner 

100 kr. for foreninger 

200 kr. for virksomheder  

http://www.klip9.dk/


Pensionistforeningen 
 

 
 

 

 Vallekilde - Hørve Pensionistforening  
har 75 års jubilæum den 8. Oktober 2015. 

Løvfaldsturen går denne dag til Hornsherred hvor vi vil nyde 

den smukke natur, spise middag på  Gerlev Kro, lytte til mu-
sik / underholdning og synge . Vi afslutter arrangemen-

tet med kaffe og lagkage. 

 

  

Jubilæums/Bankospil på  
Vallekilde-Hørve skole 

Torsdag den 22. Oktober kl. 14.00  

for foreningens medlemmer. 
Vi vil også denne dag fejre foreningens 75 år, med ekstra 

mange dejlige gevinster og lagkage til kaffen. 

Dragsholm lokalhistoriske forening 

Tirsdag den 20. oktober  
kl. 19,00 i Aksen i Asnæs  
Foredrag af Steen Laursen om  

det danske sprog: 

Den danske sprog er en svær en! 

Hvad er ”sprog” egentlig for noget? Hvorfor taler vi danskere 

sådan, som vi gør? Hvorfor forandrer sproget sig hele tiden? 
Hvorfor taler jyder og sjællændere forskelligt? Sjusker de 

unge med sproget? Hvorfor taler generationerne forskelligt? 
Og hvorfor fører vi heftige diskussioner om, hvad der er 

”korrekt” dansk? 
 

Steen Laursen, der er manden bag Folkebladet og Nordvest-
nyts ugentlige sproghjørne, fører os i et underholdende cau-

seri rundt i sprogets finurligheder.” 

  

Ingen entré. Alle er velkomne. Kaffe kan købes. 

Er cyklen flad eller trænger den til service?  

 - så har byen fået en cykelsmed,  

der kan løse problemet.  

Vallekildevej 39, 4534 Hørve,  

tlf. 23 22 08 09 



 

 

Torsdag d. 1. oktober 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 1. oktober  

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

Alle er velkomne til disse 

to arrangementer, og 

det er  gratis at deltage. 

 

Læs mere om  

kurser mv. på  

www.khn-design.dk 

 
Billetter købes ved indgangen, på "Place2book"  

eller bestilles på billet@drauget.dk  

Søren Krogh & Perry Stenbäck Duo 

Torsdag d. 8. oktober 

Kl.19.30 

Hørve Medborgerhus 

Nørregade 14,  

4534 Hørve 

Entré: 100 kr.  

OBS!  

Der er mulighed for 
spisning før koncerten.  

Dette bestilles på  

billet@drauget.dk  

Menu ved denne kon-

cert er Lasagne. 

Pris for spisning: 60 kr. 

Fredag d. 2. oktober kl. 20.30, Cafe Ayse i Fårevejle 

De Gyldne Drenge—Irsk på dansk 

Lørdag d. 17. okober kl. 20.00, Aksen i Asnæs 

Irske  Tupelo 

Lørdag d. 24. oktober kl. 20.30, Cafe Ayse i Fårevejle 

Nalle and his Crazy Ivans  

Lørdag d. 31. oktober kl. 20.00, Aksen i Asnæs 

In Lonely Majesty  

Tirsdag den 20. oktober inviterer vi 

til voksenmøde i ungehuset.  
Forældre til de unge brugere - fri-

villige - og ikke mindst andre som 
kunne have interesse i at vide hvad 

vi er for en størrelse er meget vel-
komne.  

Jeg arbejder på at få besøg af  
enten politi eller ssp som kan for-

tælle om de udfordringer vi som 
forældre skal være opmærksomme 

på, at vores unge står overfor.  

Der er ikke tilmelding, men det 

ville være super dejligt hvis man 
lige smed en mail om hvor mange 

man kommer til mig with@ofir.dk  

 
Som udgangspunkt foregår mødet i 

klubben på Nørregade 19, men bli-
ver vi rigtig mange, finder vi andet 

lokale i byen (skolen) 

Med venlig hilsen 

Søren With 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=372adcc3f2
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk
mailto:with@ofir.dk


På Dragsholm Slot kan du nyde efteråret med både afslapning og 

aktiviteter, såvel inde på det 800-årige slot som ude i den  

efterårsklædte natur: 

• Oplev slottets spændende 800-årige historie på en rundvisning 

og besøg Spisehuset til en frokost baseret på sæsonens råvarer 

fra Lammefjorden. 

• Gå køkkenchefen i bedene på en urtejagt eller svampetur med 

en naturvejleder. Gennem skov, over mark og langs stranden kan 

du se, plukke og smage på nogle af de urter eller svampe, der 

bruges i slottets naturbevidste køkkener.  

• Smag på slottets anerkendte køkkener i gourmet-restauranten 

’Slotskøkkenet’ eller i det mere uformelle ’Spisehuset’. 

Læs mere på www.dragsholm-slot.dk 

EFTERÅR PÅ SLOTTET 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Onsdag den 28. oktober, kl. 14.00 til16.30 

Strikkedamer i  Præstegårdens mødesal 

Har du lyst til at være med, så mød bare op eller ring til   

Marianne Møllegaard tlf.  59 65 75 17   

Det sker i Vallekilde-Hørve sognekirker & Mødesal  

KIRKEMUSIKFESTIVAL 
Hørve Kirke mandag den 5. oktober kl. 19.00 

 

Koncertshow på tværs af generationer og stilarter ”Father and 

son”  Jochen og Tristian Brusch kommer til Hørve Kirke med en 

koncert i ord og toner med poesi, charme og virtuositet.   

Efter koncerten vil der være en forfriskning i tårnrummet.  

Gratis adgang. 

Gudstjeneste i børnehøjde  
Søndag den 25. oktober kl. 10.30 i Vallekilde Kirke  

Famililegudstjeneste, hvor de børn der blev døbt i Hørve og  

Vallekilde kirker for 5 år siden er indbudt.  

Børne– og ungekoret fra Bregninge kirke medvirker.   

Sangaften  
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 Hørve Medborgerhus  

Vi synger Carl Nielsen-melodier og andre danske sange.  

I pausen hører vi en lille historie.    

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


www.vallekilde-valgmenighed.dk 

DEN AMERIKANSKE INDIANER 

En livslang fascination 

Lonnie Roed Noyche fra Teglværksgården har siden sin barndom stiftet be-
kendtskab med litteraturen om de amerikanske indianere. Det har drejet sig om 
deres hverdag og livssyn og ikke mindst for, hvad der skete med den indianske 
befolkning, da den hvide mand erobrede Amerika.  

Dette vil Lonnie Roed Noyche fortælle om ved Tirsdagstræffet d. 27. okt. kl. 14. 

SANGE OM MOD OG BESKYTTELSE 

Arrangementet er planlagt af organist og komponist Hanne Helledie, sanger og 

komponist Vibeke Aggeboe samt præst Janne Sulkjær. 

Et menneske har brug for mange ting for at kunne leve og vokse. 

Denne tirsdag aften sætter vi fokus på mod og beskyttelse. Det sker ved hjælp af 
sange, bibeltekster og digte. 

Alle er velkommen til en poetisk og tankevækkende stund i Korskirken.  
Arrangementet er en del af Odsherred Kirkemusikfestival. 

100 årige Oscar Udsholt fortæller 
Dragsmøllegård og familien Malling 

Dragsmøllegård har en meget spændende historie, som Oscar Udsholt er meget 
bekendt med. 

Ved Vallekilde Valgmenigheds ugentlige Tirsdagstræf d. 20. oktober kl. 14, vil 
den nu 100 årige traditionen tro være den første foredragsholder i efterårssæso-
nen.  

Eftermiddagen starter kl. 14 med den hyggelige snak ved kaffebordet og   
fællessang. 

Tirsdagstræffene er efterhånden en indarbejdet aktivitet i Vallekilde, idet tilbud-

dene kører på 7. år i Den gamle Friskole på Vallekildevej 127.  

Der er åbent for alle interesserede, så tag blot venner med. 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/


 

 Hørve Erhvervsforening 

www.hørveby.dk 

Bent Eriksen 

bent.eriksen@shark-

containers.com 

Tlf.: 59 65 72 00 

Musikforeningen 

Drauget 

www.drauget.dk 

Anker Pedersen 

Anker@Drauget.dk 

Vallekilde-Hørve  

Pensionistforening 

Tove Møller Pedersen 

Tovemp1@hotmail.com  

Landsbyhuset i Skippinge 

Starreklintevej 15 

Jutta Larsen 

Jutta@Jutta-Larsen.dk 

Tlf.: 27 36 16 72 

Medborgerhuset  

Nørregade 14 

www.medborgerhuset-4534.dk 

Inga Juul 

Inga@parkvej5.dk  

Tlf.: 59 65 64 35  

 

Hørve og Vallekilde Sognekirker 

Menighedsrådet 

Inge-Lise Christensen 

ingehe@privat.dk 

Tlf.: 20 43 91 54 

www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Vallekilde Valgmenighed,  

Korskirken 

Berit Hansen 

Berit.S.Hansen@sol.dk 

Tlf.: 24 61 26 04 

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Medlem af  

Lokaldemokratiudvalget 

nedsat af byrådet 

Majbritt Edlund Jensen 

Majbrittedlund@live.dk 

Tlf.: 28 89 02 73 

Kontaktlisten: 
KIRKER 

Lammefjordens  

aktive kvinder 

Marianne Petersen 

aktivekvinder@hotmal.com 

Dragsholm Lokalhistoriske 

Forening 

Bente Mohrbutter 

bmohrbutter@mail.dk  

Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter 

www.v-h-f.dk 

Jens Lundgaard 

JLU@V-H-F.dk 

Tlf.: 22 14 65 16  

Foreningen ”4534”  

Jens Rubæk 

rubaek@dbmail.dk 

Tlf.: 23 10 85 85 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/
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www.v-h-g.dk 

Hovedforeningen: 

Michael Bentsen 

Michael@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 66 83 82 

Ungehuset i Hørve 

Nørregade 19 

Søren With 

with@ofir.dk 

Tlf.: 41 19 63 23  

HIF 

Hørve  

Idrætsforening 

Fodbold 

www.hoerveif.dk 

Kim Buurskov 

kimtina@godmail.dk  

Tlf.: 27 90 29 93  

HK Lammefjorden 

Håndbold 

www.hklammefjorden.dk 

Marianne Folkersen 

Folkesen@privat.dk 

Tlf.: 22 54 40 89 

 

Hørve Bibliotek 

Vallekildevej 8 

Selvbetjeningsbibliotek 

Åben daglig 6—23 

www.odsbib.dk  

Sydskolen 

Afdeling Hørve  

Skolegade 11 

Tlf.: 59 66 69 00 

www.sydskolen.odsherred.dk 

Vallekilde-Hørve  

Friskole og Børnehave 

 

www.vhfriskole.dk 

Bevægelseshaven 

Vuggestue og børnehave  

Vallekildevej 23 B 

Dagplejerne i Hørve 

Legestuen, Nørregade 19 

Mette Jensen 

houg.jensen@mail.tele.dk 

www.odsherred.dk/dagplejen 

 

BIBLIOTEK 

Ung i Odsherred 

www.ungiodsherred.dk 

 

Louise Nordlund 

lnoha@odsherred.dk 

VHG  
Vallekilde-Hørve Gymnastikforening  
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Hørve Tennisklub 

Leif Møller 

leifmoller5@gmail.com  

Tlf.: 41 11 61 64 

Gymnastik  

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35 

Løberne 

Connie Villumsen 

Connie@v-h-g.dk 

Tlf.: 25 67 09 60 

Pentanque 

Anni Petersen 

Anni@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 69 44 

Badminton 

Jørgen Nyholm 

Badminton@v-h-g.dk 

Tlf.: 20 44 60 91  

Stavgang 

Astrid Madsen 

Tlf.: 59 65 65 93 

Cykelsport 

Jesper Thorning 

Jesper@v-h-g.dk 

Tlf.: 40 64 67 54 

www.vhg-cykelsport.dk 

Babymotorik 

Dorthe Grathwohl 

Dorthe.grathwohl@mail.dk 

Tlf.: 26 60 18 54 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 

Privat dagpleje i Hørve  

Jette Hansen 

 sommerhus@os.dk 

Tlf.:  50 94 36 23  

http://vhskole.skoleporten.dk/sp
http://sub.odsherred.dk/page5647.aspx
mailto:leifmoller5@gmail.com
mailto:sommerhus@os.dk

