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VHG’s støtteforenings trimtur d. 26. maj.

Sommeren i ”4534” byder bl.a. på fodbold,
loppemarked, revy og så har vi fået et
nyt dukkemuseum i Hørve
Der skal lægges planer for Bøgelunden og vi skal
pleje vores lokaldemokrati.
Går du med en lille musiker i maven, mangler dit
band et godt øvested eller har I jeres helt eget
familieorkester, så venter vores nye øvelokale
kun på at blive brugt.
Inden ferien for alvor sætter ind, er det også tid
til at få gjort vores by sommerklar, så alt det affald der ikke ramte skraldespande kommer væk.
Og så er I alle sammen inviteret til
Sct. Hans bål på Brunbjerg.

Velkommen til 4534
Sommeren nærmer sig, og her i 4534 holder mange af
de faste aktiviteter sommerpause, men til gengæld er
der plads til mange andre arrangementer.
Sommeren er også ferietid og dermed tid til at bevæge
sig en lille smule længere væk end man plejer. Det har
vi også gjort her i ”4534”, hvor vi er gået lidt uden for
vores vante ramme i ”4534” og bl.a. inviterer til møde i
Fårevejle, Dragsholm Revyen som i år ar flyttet ud i
sommerlandet og loppemarked ved Høve.
Vi skal også hilse fra VHG og minde om at der
Høvestævne d. 21. og 22 juni.
”4534” holder sommerferie i juli, men vi vender stærkt tilbage omkring 1. august. Deadline er 20. juli, men skriv gerne allerede nu,
så det er klar når vi kommer tilbage fra ferie.
Vi ønsker alle vores læsere en rigtig god
sommer og på gensyn til august.

Lørdag d. 14. juni er det tid
til oprydning i 4534
Vi mødes kl. 9.00 i Medborgerhuset, hvor vi
starter med morgenkaffe og fordeling af opgaverne, inden vi går ud og samler affald og
rydder op i byen.
Vi afslutter samme sted ved 11.30 tiden,
hvor vi slukker tørsten efter arbejdet.
Jo flere der kommer, jo pænere
bliver vores by.
Tilmelding til Inga Juul
senest d. 12. juni på
tlf.59656435 eller mail
inga@parkvej5.dk

www.geopark-odsherred.dk

SPIL MUSIK I HØRVE
Øvelokalet på Vallekilde-Hørve Skole er klar til
brug for alle interesserede
Det er fuldt udstyret med PA, guitar- og basforstærkere, digitalt trommesæt og div. keyboards
For at blive bruger, skal man registreres på musikskolen – lettest ved at sende mail til
musikskolen@odsherred.dk
Med oplysning om navn, adresse og alder, og også
gerne om hvad man spiller og sammen med hvem.
Når man er registreret på musikskolen, henvender
man sig til serviceleder Klaus Skærbæk på Vallekilde-Hørve Skole, hvor man får udleveret nøgle og
bliver instrueret i betjening. Brugere under 18 skal
have en af forældrene med til at skrive under.
Som registreret bruger – og nu med nøgle – kan
man benytte musiklokalet, når det er ledigt.
Hvis man ønsker at booke en tid eller
et fast tidsrum, skal man igen henvende sig til musikskolen@odsherred.dk
Så er man sikker på at kunne komme
til. Indtil videre foregår bookingen
manuelt, men vi arbejder på at få et
elektronisk system op at køre.

Kære alle
Lokaldemokratiudvalget i Odsherred vil gerne
invitere alle lokalsamfunds borgere, foreninger, institutioner, skoler, lokalråd, bylaug,
friting og andre godtfolk til en workshop om
lokaldemokratiet i Odsherred.

Torsdag d. 19. juni kl. 19.00—22.00
På Fårevejle Golf Hotel
Lokaldemokratiudvalget består af næstformændene for alle de stående politiske udvalg
i Odsherred, samt tre lokale repræsentanter.
På workshoppen inviterer lokaldemokratiudvalget til dialog, sparring og udvikling som
skal sikre de bedste rammer for at vi sammen
kan udvikle Odsherred. Hvad gør de enkelte
lokalsamfund som er værd at prale af, hvad
kan vi lære af hinanden, og hvordan sikrer vi
en udvikling som kan bidrage til bosætning,
vækst og den bedste udnyttelse af Geopark
Odsherreds potentialer?

På vegne af
lokaldemokratiudvalget i Odsherred

FODBOLD I HØRVE
Hørve Idrætsforening inviterer byens
borgere og andre interesserede til
fodbold på Hørve Stadion

lørdag d. 14. juni
kl. 13.30 (2. holdet)
og
kl. 15.30 (1. holdet).

Torsdag d. 12. juni
Torsdag d. 3. juli
Håndarbejdscafe
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 12. juni
Torsdag d. 3. juli
Lammefjordsquilterne
kl. 19.00 - 22.00

Ved begge
arrangementer er alle
velkomne og det er
gratis at deltage.

1. holdet har spillet fantastisk hele
foråret og har ikke tabt en eneste kamp,
det betyder at holdet ligger til
oprykning og selv kan afgøre det
allerede lørdag d. 31. maj.
Så derfor kig forbi og støt de lokale
drenge og vær med til give dem det
sidste skub mod serie 3.
Vel mødt og på gensyn.

Offentligt møde
torsdag d. 26. juni kl. 19
i aulaen på
Vallekilde-Hørve Skole
Hvordan skal Bøgelunden
se ud i fremtiden ?
Hvilke drømme og ideer har du ?
Hvordan ser kommunens
planer ud?
Byfornyelsesprojektet vil
præsentere deres indledende
tanker og skitser.

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

Er du ikke allerede på
vores mailliste, så send
din mailadresse til
ulla@ullamhansen.dk
Så får du ”4534” på mail
når det udkommer.

Sommerferie i husene

Geopark festival

Husene holder sommerferie fra
mandag d. 30. juni – mandag d.
11. august, men Ung i Odsherred
deltager i forskellige ting henover
sommerferien.

Ved Geoparkfestvalen afholder vi
om søndag d. 27. juli GM
(Geopark mesterskaberne) i SMUT.
Om tirsdag d. 29. juli vil der være
stor parkourworkshop.

EUD Camp i Audebo
Mandag d. 4. august- lørdag d. 9. august er der EUD Camp i Audebo.
Det er for kommende 9. klasser, der kan være usikre på deres fremtidsdrømme. Der bliver mulighed for at prøve en uddannelses retning
indenfor 4 felter
Mekaniker:
Tømrer/ maler :
Iværksætter:
Kok/ restaurant:

”Skrot er Hot”
”Kan du svinge hammer, så gi´r vi en krammer”
”Sælg dig ”sælg” ”
”MasterChef”

Det er et tværkommunalt samarbejde mellem Holbæk, Odsherred og
Kalundborg sammen med UUNVS og EUC Nordvestsjælland. Der er
plads til 60 unge på campen og det koster ingenting at være med.

Ny sæson
Den nye sæson bliver lagt på hjemmesiden i uge 28, så hvis der er
nogle gode idéer til forskellige workshops, events eller holdaktiviteterså er det nu de skal komme ind på tlf. eller mail til Louise.
Team Kibo optræder på Vig Festival, til Grisefest
på Burgerhjørnet og til Geoparkfestival.
Billedet er fra deres optræden 1. maj ved 1. maj
arrangementet i Nykøbing.

Læs mere og tilmeld dig på
www.ungiodsherred.dk

Indskrivning af konfirmander
Tirsdag d. 17. juni kl. 19.00 i Hørve Kirke
Efter en kort gudstjeneste og information omkring
konfirmationsforløbet, vil der være en forfriskning
i tårnrummet.
Konfirmationer i 2015 er
d. 19. april i Hørve Kirke
d. 26. april i Vallekilde Kirke

Friluftsgudstjeneste på Esterhøj
2. Pinsedag d. 9. juni kl. 11.00
Alle kirker i det gamle Dragsholm sogn medvirker.
Temaet er ”Dannelse og uddannelse”.
Der er et sammensat kirkekor og Benedict Wrotto
fra Tanzania vil tromme sammen til gudstjeneste.
Der er mulighed for at spise sin medbragte
frokost og hyggelig samvær efterfølgende.

Sommerfest d. 22. juni
Vi starter kl. 14 med gudstjeneste i Vallekilde kirke.
Her synger vi salmer skrevet af Arne Andreasen.
Efterfølgende kaffebord i præstegårdshaven.
Arne Andreasen, ”Poeten” fra Haslev vil fortælle om
sine sang og salmeudgivelser ”Et øjeblik—En evighed”
og ”Englevinger” han vil også spille og vi skal synge
nogle af hans sange.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i mødesalen.

Alle er hjertelig velkommen

www.vallekildeoghoervekirker.dk

Facebook gruppen
“Bytte bytte købmand Odsherred”
går længere end bare til facebook.
STORT LOPPEMARKED AFHOLDES
Lørdag d. 28. juni 2014 kl. 10.00 til 16.00
Høvevej 32, Fårevejle
(mellem Høve og Fårevejle)
Alle medlemmer af facebook gruppen
”Bytte bytte købmand Odsherred”,
er inviteret til at sælge deres
ting og sager ved vores loppemarked.
Er du også fristet til at få ryddet ud i dine gemmer,
og få solgt det du har liggende,
så koster en stand kun 50,Eller har du bare lyst til at komme og gøre et godt køb,
så mød op og se hvad vi kan friste med,
og gøre en god handel.
Tilmelding skal ske via gruppen
”Bytte bytte købmand Odsherred” på facebook.
Vi håber på et stort fremmøde.
Loppehilsner fra
Heidie og Jannie

Kontaktlisten:

Medlem af
Lokaldemokratiudvalget
nedsat af byrådet
Majbritt Edlund Jensen
Majbrittedlund@live.dk
Tlf.: 28 89 02 73

Medborgerhuset
Nørregade 14
www.medborgerhuset-4534.dk
Inga Juul
Inga@parkvej5.dk
Tlf.: 59 65 64 35
Landsbyhuset i Skippinge
Starreklintevej 15

Vallekilde-Hørve
Pensionistforening
Bent Madsen
Bakkedraget51@gmail.com
Tlf.: 59 65 60 97

Hørve Erhvervsforening
www.hørveby.dk
Bent Eriksen
bent.eriksen@sharkcontainers.com
Tlf.: 59 65 72 00

Musikforeningen
Drauget
www.drauget.dk
Anker Pedersen
Anker@Drauget.dk

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
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Dagplejerne i Hørve
Legestuen, Nørregade 19
Mette Jensen
houg.jensen@mail.tele.dk
www.odsherred.dk—dagplejen
Bevægelseshuset Forto
Vallekildevej 23 B
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Vallekilde-Hørve
Friskole og Børnehave
www.vhfriskole.dk

R

VHG
Vallekilde-Hørve Gymnastikforening
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

HK Lammefjorden
Håndbold
www.hklammefjorde
n.dk
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Babymotorik
Dorthe Grathwohl
Dorthe.grathwohl@mail.dk
Tlf.: 26 60 18 54

&
Vallekilde-Hørve Skole
Skolegade 9
www.vhskole.dk
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HIF
Hørve Idrætsforening
Fodbold
www.hoerveif.dk
Kim Buurskov
kimtina@godmail.dk

Ungehuset i Hørve
Nørregade 19
Søren With
with@ofir.dk
Tlf.: 41 19 63 23
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Støtteforeningen
Niels Rasmussen
fladehoej29@hotmail.com
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BIBLIOTEK

Ung i Odsherred
www.ungiodsherred.dk

Hørve Bibliotek
Vallekildevej 8

Louise Nordlund
lnoha@odsherred.dk

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 for næste
udgave af ”4534”,
som dækker august
2014 er:
20. juli 2014

”Hvor er det en god ide med
nyhedsbrev for Hørve. Jeg selv har nu
boet i næsten 8 år i
Hørve, men aner intet om hvad der
foregår i byen, kender for den sags
skyld heller ikke ret mange i byen.

”Jeg

kunne godt tænke mig at
modtage Nyhedsbrevet 4534 .
Jeg er født og opvokset i Hørve,
men forlod byen som 20 årig.
Spændende at følge med i byen.”

Var så heldig at falde over
Vallekilde-Hørve gruppen på FB.
Lige pludselig har byen jeg bor i fået liv
…… fantastisk. Vil så gerne modtage
nyhedsbrevet.”

”Jeg kunne rigtig godt
tænke mig at få "4534"
nyhedsbrev.
Jeg har set et eksemplar og det var super
godt!”

