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Maj måned i ”4534” byder 

bl.a. på loppemarked og 

fest i hallen. Kunst og 

konfirmationer. Nyt om 

minicenteret i Hørve.  

Ung i Odsherred,  

TRIM-tur og en tur 

til stemmeurnerne.   

Medborgerhuset  

er blevet 2 år.  

En dag som blev 

fejret med  

lagkage  

og tirsdags- 

hygge.  



Velkommen til 4534 
Den første udgave af ”4534” blev rigtig godt modtaget 

og interessen er stor. Antallet af modtagere på maillisten 

har rundet 160, men der er plads til mange flere, så  

videresend ”4534” til alle der kunne være interesseret. 

Tænk også på dem som ikke bor her nu, men måske 

overvejer at flytte til 4534 på et tidspunkt, eller dem 

som har sommerhus i området.  

Står du ikke allerede på maillisten, så send en mail til  

Ulla på adressen Ulla@ullamhansen.dk, så kommer du 

med på listen og får ”4534” på mail, når det udkommer.  

Næste udgave af ”4534” udkommer sidst i maj og dæk-

ker perioden juni og juli. Deadline bliver 20. maj, men 

skriv gerne med det samme hvis du allerede nu har 

planlagt et grundlovsmøde, et Sct. Hans bål eller et helt  

andet arrangement som du gerne vil have med i ”4534”.  



 

Torsdag d. 1. maj  

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 1. maj 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

Anthony John Clarke har været in-

volveret i musik i mange år og ind-

spillet tolv cd'er, tre cd-singler og 

udgivet to sangbøger,. Han har 

spillet i hundredvis af klubber og 

festivaler i Storbritannien, Europa, 

Australien og USA. Anthony John 

Clarke blev født i Belfast den 18. 

oktober 1956. Han startede sang-

skrivning i en alder af ni inspireret 

af tresserne, men det var først, da 

han forlod Irland og kom til Eng-

land, at han forfulgte sin passion 

for at skrive. 

www.drauget.dk 

http://www.drauget.dk/


 

Gåturen er på ca. 5 km og  

starter fra fritidscentret 

 

På ruten er opsat skilte med numre, som 

man krydser af på sine BINGO-plader.  

De fleste går i et roligt tempo, så man kan 

gå og snakke med de andre deltagere. 

 

Der er fine præmier til vinderne. 

 

Efter turen er støtteforeningen og  

VHF cafeteria, vært for alle deltagere 

 med kaffe, kage og saftevand til børnene. 

 

 

VHG’s støtteforening  

inviterer alle til den årlige  

 

TRIMTUR  

 

Mandag d. 26. maj kl. 19.00.  

http://www.v-h-g.dk/menu.php?side=forside&afdeling=VHG


Visioner for Hørve 

- en by i forandring 

Én idé kommer sjældent alene. Så kort tid efter borgerne havde sam-

let sig om at oprydde en ejendom på Vallekildevej. – der p.t. ikke har 

beboer og som efter ’Stormen Bodil’ trængte til en kærlig hånd, er det 

nu blevet tid til endnu en god idé vedrørende byens miljø. - og endnu 

et medborger baseret initiativ. 

Hørve by rummer flere ejendomme der ikke længere anvendes til  

butikker og som tomme lokaler giver grobund for ideer og visioner.  

Visioner om hvordan byens hovedgade kan udnyttes så både det  

store befolknings grundlag, der er i Hørve og det åbenlyse behov for 

nye butikker og en istandsættelse af bygningerne kan iværksættes. 

På det grundlag havde Hørve Erhvervsforening i april indkaldt til med-

borgermøde vedrørende bygningen der tidligere har rummet byens 

farvehandel, søndergade 1. Visionen er; at der indrettes et minicenter 

i den gamle farvehandel. Og ideen er, at man laver nogle små lejemål 

(forretninger) til en billig husleje, så der er et godt økonomisk grund-

lag for at åbne en forretning og dermed give det relative store befolk-

nings grundlag en chance for at købe diverse produkter og ydelser i 

deres egen by. På mødet – der var ledet af Erhvervsforeningens  

formand Bent Eriksen – kom der en række konstruktive og positive 

synspunkter til ideen om, at medborgere i Hørve og omegn kan  

indskyde et beløb som en ’folkeaktie’. Et beløb der skal anvendes til 

istandsættelse af bygningen.  En bygning der i øvrigt er til rådighed 

for projektet.  

Derfor har initiativgruppen/Hørve Erhvervsforening anmodet Hørves 

beboere om en tilkendegivelse af hvorvidt de som beboere i Hørve er 

parate til at indskyde et beløb til projektet.  

Det er på baggrund af den konkrete tilkendegivelse at projektets 

skæbne skal afgøres. Derfor er Erhvervsforeningen naturligvis  

interesseret i at så mange som muligt tager stilling til om de – hvis 

projektet iværksættes - er villige til at investere et beløb som en  

folkeaktie i projektet. (1000 kr. pr. aktie) Selve dokumentet der skal 

udfyldes findes på Hørve Erhvervsforenings Facebook profil eller 

ved at kontakte frisør Annika Carlsen/ KLIP9 på Vallekildevej i  

Hørve, - med deadline til juni. 

Sideløbende med initiativet om at omdanne ’farvehandlen’ til små 

butikker pågår en generel byfornyelse af Hørve by, så indenfor de 

næste måneder og år vil gadebilledet ændre sig markant, der vil  

understøtte et attraktivt butiksmiljø i og omkring Hørves ’minicenter’.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Spørgsmål til projektet kan besvares af Bent Eriksen tlf. 40 13 22 10 

Tekst/Foto: Claus Starup 



Ung i Odsherred henvender sig til alle un-

ge i aldersgruppen 13 – 25. Vi driver to 

ungekulturhuse, et i Asnæs og et i Nykø-

bing  To dage om ugen er der åben café-

aften fra kl. 16 til kl. 21:30. Her vil der 

være salg af Dagens Ret, en menu inkl. 1 

sodavand koster 20 kr. Derudover er der 

playstation, billard, bordtennis mm. Det 

vil ofte være workshops, hvor vi får besøg 

udefra. Derudover foregår der faste 

ugentlige aktiviteter på forskellige tids-

punkter (se skema), dette skema varierer 

og opdateres hele tiden, da alle hold er 

fleksible og startes op efter behov. Vi har 

også nogle særlige arrangementer- som 

f.eks. parkouropvisning eller ture. 

Hold øje med hjemmesiden og Facebook 

siden Ung i Odsherred, her vil I altid være 

opdateret.  

 Særlige arrangementer:  

 Fredag d. 2. Maj kl. 16 –  lørdag d. 3. maj 

kl. 16. 24 hrs LAN party 

Torsdag d. 15. juni – søndag d. 15. juni: 

Folkemøde på Bornholm  

Læs mere og tilmeld dig på  

www.ungiodsherred.dk  

http://www.ungiodsherred.dk/


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

STRIKKEDAMER 
 Vi mødes sidste onsdag i måneden.  

Næste gang er 28. maj  

fra kl. 14.00 –16.30.  

Der strikkes til Kirkens Korshær. 

Har du også lyst til at være med, så 

mød bare op i mødesalen,  

præstegården i Vallekilde –  

eller ring til Birgit Jørgensen på  

tlf. 59 65 68 71 

Kørsel kan arrangeres.  

Konfirmationer 

Vallekilde Kirke d. 4. maj kl. 10.00 

Celina, Sif, Emilie, Fie, Nadia, Mikkel og Maria 
 

Hørve kirke d. 11. maj kl. 9.30 
Niels-Christian, Andreas, Mikkel, Pernille, Babette, Lene, David,  

Danny, Mark, Nicklas, Jonas, Jennifer og Frederikke 
 

Hørve kirke d. 11. Maj kl. 11.30 
Mads, Emma, Hannah, Sascha, Phillip, René, Nikoline, Mathias,  

Cecilie, Sabine, Julie, Josefine og Nicklas  

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Vallekilde Valgmenighed inviterer til forårstur: 

Hundertwasser på Arken  
Søndag d. 11. maj kl. 10.00 

Efter morgensang i kirken kører vi i privatbiler til 

kunstmuseet Arken, hvor den fabulerende og farve-

rige kunstner Friedensreich Hundertwasser udstiller.  

En kunstner, der livet igennem kæmpede for indivi-

dets frihed og den komplette harmoni mellem natur 

og menneske. - Så mon ikke hans billeder også kan 

bidrage til vores tema om ”Det perfekte Menneske”? 

Vel ankommen til museet spiser vi vores medbragte 
madpakker, hvorefter der venter en guidet rundvis-
ning. 

Entré til museet, som vi hver især betaler, er på 80 
kr., og der kan købes kaffe med kage for 50 kr. i ca-

feteriet. 

Tilmelding til Berit Hansen inden den 5. maj:  
Berit.S.Hansen@sol.dk / tlf.: 2461 2604 

ARKENS indgangsparti, foto: Lars Skaaning 

Friedensreich Hundertwasser, 30 dages fax-maleri 

Friedensreich Hundertwasser  

Den grønne kvinde—den politiske gartner. 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/
http://www.arken.dk/
mailto:Berit.S.Hansen@sol.dk


Valg til Europa parlamentet 

I Danmark skal vi vælge 13 medlemmer. 

 

Søndag d. 25. maj 2014  kl. 9.00—20.00  

Vallekilde-Hørve Fritidscenter 

 

Folkeafstemning om Danmarks tilslutning  

til den fælles patentdomstol 

Er du ikke allerede på  

vores mailliste, så send 

din mailadresse til 

ulla@ullamhansen.dk 

Så får du ”4534” på mail 

når det udkommer. 

KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/


.                                                   . 

http://www.medborgerhuset-4534.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 

Bent Madsen 

Bakkedraget51@gmail.com 

Tlf.: 59 65 60 97  

Landsbyhuset i Skippinge 

Starreklintevej 15 

 

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: 

 

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


 

SPORT & MOTIOIN 

www.v-h-g.dk 

Hovedforeningen: 

Michael Bentsen 

Michael@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 66 83 82 

 

Gymnastikafdelingen: 

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35  

 

 

Babymotorik 

Dorthe Grathwohl 

Dorthe.grathwohl@mail.dk 

Tlf.: 26 60 18 54 

 

 

 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 

HIF 

Hørve Idrætsforening 

Fodbold 

www.hoerveif.dk 

Kim Buurskov 

kimtina@godmail.dk 

Tlf.: 27 90 29 93  

HK Lammefjorden 

Håndbold 

www.hklammefjorden.dk 

 

 

Hørve Bibliotek 

Vallekildevej 8 

Selvbetjeningsbibliotek 

Åben daglig 6—23 

www.odsbib.dk  

4534 

 

 

 
 

Redaktør: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

Annoncer: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@Ullamahnsen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

DEADLINE NÆSTE 

UDGAVE AF 4534: 

20. maj 2014 

BIBLIOTEK 

VHG  
Vallekilde-Hørve Gymnastikforening  
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Ungehuset i Hørve 

Nørregade 19 

Søren With 

with@ofir.dk 

Tlf.: 41 19 63 23  

 

 

Vallekilde-Hørve Skole 

Skolegade 9 

www.vhskole.dk 

Vallekilde-Hørve  

Friskole og Børnehave 

 

www.vhfriskole.dk 

Bevægelseshuset Forto 

Vallekildevej 23 B 

Dagplejerne i Hørve 

Legestuen, Nørregade 19 

Mette Jensen 

houg.jensen@mail.tele.dk 

 

www.odsherred.dk—dagplejen 

 Ung i Odsherred 

www.ungiodsherred.dk 

 

Louise Nordlund 

lnoha@odsherred.dk 

Deadline for  

Juni — juli nummeret 

er den 
20. maj  2014 

http://vhskole.skoleporten.dk/sp
http://sub.odsherred.dk/page5647.aspx

