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Så er ”4534” tilbage igen efter ferien.  

Vi håber, at I er fulde af energi til sensomme-

rens mange aktiviteter. Der er noget for alle  

alder fra babyer til pensionister og noget for  

enhver smag uanset om du er til beachvolley, 

fodbold, badminton, udflugter eller kunst.  

Drømmer du om at starte din helt egen lille  

butik, så er der også mulighed for det.  

Og har du brug for det store overblik over  

Hørve, så er Tour De Hørve lige noget for dig. 

God fornøjelse med augustudgaven af ”4534” 



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  

september 2014 er: 

20. august 2014 

Er du ikke allerede på  

vores mailliste, så send 

din mailadresse til 

ulla@ullamhansen.dk 

Så får du ”4534” på mail 

når det udkommer. 

Hobbiterne i Vallekilde 

Man ved aldrig hvad der kan ske, hvis man tager 

familien med på eventyrkursus på  

Vallekilde Højskole.  

Årets kursister er i alt fald overbevist om at  

Vallekilde til dagligt er beboet af lakridspiberygende 

hobbitter i bare tæer, med store ører  

og ternede skjorter.  

Vi har lånt er par hobbitbilleder til forsiden, hvis der 

blandt vores læsere skulle være nogen der aldrig 

har mødt hobbitterne i Vallekilde.  

Husk ansøgningsfrist til  

”Små hurtige succeser”  

7. august 2014 

Der er tidligere givet penge til 

bl.a. blomsterkummer, fotoma-

rathon og forbedring af juleud-

smykningen.  

Læs mere og find ansøgningsske-

maet på: 

http://hoerve.odsherred.dk 

Krolfbanen er klar til brug  

Den nye krolfbane på det grønne areal over for  

XL-Byg er klar til brug.  

Banen er en del af byfornyelsesprojektet. 

Læs mere om krolf i næste udgave af ”4534”. 

http://hoerve.odsherred.dk


Hørve læser  

Hvad er læselandsbyer?  
5 landsbyer i Odsherred har muligheden for at deltage i konkurrencen Læselandsbyer. 
De fem landsbyer konkurrerer i et halvt år om at blive den bedste og mest læsende 
landsby.  

Sådan deltager vi 
Vi skal sende en ansøgning senest d. 15. august, hvor vi beskriver hvilke arrangemen-
ter, events og initiativer vi vil lave. Det er en forudsætning, at mindst 10 husstande i by-
en er med i initiativgruppen, og at landsbyens læsebegivenheder når langt ud blandt 
både unge og gamle. 

Læsebarometer 
De fem landsbyer konkurrerer med hinanden om, hvem der læser mest. Alt læst og lyt-
tet registreres på det Læsebarometer, som bliver sat op i landsbyen. 

Den endelige vinder 
Den landsby, der har læst mest i forhold til antal indbyggere – og samtidig lavet de mest 
opsigtsvækkende arrangementer  

Læs mere på www.odsherrredlæser.dk 

Synes du, at det kunne være sjovt, hvis Hørve var blandt de 5 byer i 

Odsherred der skal kæmpe om at blive årets ”Læselandsby”?  

Det første skridt på vejen er at lave en ansøgning.  

Til det skal vi bruge:  

Mindst 10 familier som er med på ideen 

Gode ideer til sjove, spændende og gerne lidt anderledes 

læsebegivenheder 

Nogen som har lyst til at være med til at arrangere  

Vil du være med? Eller vil du bare gerne høre mere om  

”Hørve læser”, så send en mail til Ulla Margrethe på  

Ulla@ullamhansen.dk  

http://www.odsherredlæser.dk


 



 

 

Torsdag d. 7. august   

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d.  7. august 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

Skal der gang i lidt mere butiksliv i Hørve? 
 

Det synes jeg, og med mig mange andre. Denne ejendom,  

Nørregade 11, er måske det perfekte sted at starte.  

Findes der nogen der tør starte noget op, så kontakt mig.  

Blomster, brød eller måske en Café, med lidt godt mad a la 

Tapas og sandwich er bare noget af det som Hørve mang-

ler. Når den nye Bøgelundspark står klar sidst på året, er 

mulighederne mange. Som sagt , kontakt mig da jeg er  

villig til at indgå en lejeaftale med den rigtige person,  

på meget lempelige vilkår.  

Helge Fredslund,  

mail: Helge@fredslundvin.dk tlf.: 29 13 56 06  



Pensionistforeningen tager 

på bustur til  

Stenhaven i Vedde 
 

Onsdag den 6. august 

Vi kører fra Hørve Kirke kl. 13 og dernæst  

Bakkegården.  

Zen Garden, som den også kaldes er en have 

med et væld af blomster, sten, vandfald og 

meget andet. der bliver serveret kaffe, turen 

koster 150kr.  

Hør nærmere på tlf. 59656097.  
 

Hilsen Bent Madsen 



KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

Vi har lånt denne  

artikel fra  

BUPL’s blad  

”Børn og Unge”  

nr. 12 fra d. 19. juni 

2014.  

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


Vallekilde  

Sommermarked 

Lørdag d. 2. august 

søndag d. 3. august  

Kl. 10—16  

    Kunst  

        Kunsthåndværk  

           Cafe  

                Levende musik 

 

Besøg vores Facebookside: 

www.facebook.com/vallekildesommermarked 

http://www.facebook.com/vallekildesommermarked


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Strikkedamerne 
  

- der strikker til Kirkens Korshær starter op igen 

efter sommerferien.  

Onsdag d. 27. august kl. 14.00 –16.30 

 i Præstegården.  

Har du lyst til at deltage så mød bare op eller 

kontakt Birgit Jørgensen på tlf.: 59 65 68 71  

Sognetur d. 24. august 
  

Efter gudstjenesten i Hørve kirke kl. 9 kører bussen 

fra parkeringspladsen kl. 10.15. Vi kører op gennem 

Hornsherred og besøger Selsø kirke og slot.  

Her fortæller Hans Jørgen Møllegaard om kirkens og 

slottets historie.  

På Sønderby kro spiser vi flæskesteg med tilbehør 

(drikkevarer betales særskilt).  

Vi kører videre til Jægerspris Slotspark og så går tu-

ren til Hundested, hvor vi ser sandskulpturerne på 

Hundested havn og drikker eftermiddagskaffe.  

Vi tager færgen til Rørvig (gangbesværede må gerne 

blive i bussen under overfarten) og slutter turen ned 

gennem det skønne Odsherred. Hjemkomst ca. kl. 18. 

Turen koster 150 kr. som opkræves i bussen.  

Tilmelding inden d. 19. august til kirkekontoret tlf.: 

59 64 01 39 tirsdag og onsdag kl. 11.00—14.30 eller 

til Inge-lise tlf.: 20 43 91 54 eller mail:  

ingehe@privat.dk 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


Intro til nye konfirmander 

Søndag d. 17. august kl. 10  

Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 og efterfølgende fortæller jeg lidt 

om, hvad vi laver til konfirmationsforberedelsen. Bl.a. skal vi på week-

end i skoven og efter jul til København med overnatning og teaterfore-

stilling. Ellers taler vi sammen om stort og småt, - om Gud og os og vo-

res liv med hinanden. Vi klatrer også i træer, laver natkirke, ser film og 

spiser sammen. 

Hør mere om det hele til konfirmand-introen og tjek også, hvad der står 

om konfirmation på hjemmesiden.  

 

Ring eller mail for tilmelding til intro, så der kan være kaffe og sand-

wich nok til alle. 

Selve konfirmationen i 2015 finder sted Palmesøndag, den 29. marts,- 

og forberedelsestimerne vil fortrinsvis ligge om eftermiddagen på hhv. 

onsdage og torsdage. 

For medlemmer er undervisningen gratis; andre betaler en ”kostpris”. 

Janne Sulkjær 
valgmenighedspræst 

tlf. 5965 6580  

e-mail: mail@vallekilde-valgmenighed.dk  

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/Konfirmation.html
mailto:mail@vallekilde-valgmenighed.dk
mailto:mail@vallekilde-valgmenighed.dk
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 

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/
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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 
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 

 

 

Hørve Bibliotek 

Vallekildevej 8 

Selvbetjeningsbibliotek 

Åben daglig 6—23 

www.odsbib.dk  

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 

 

BIBLIOTEK 

Ung i Odsherred 

www.ungiodsherred.dk 

 

Louise Nordlund 

lnoha@odsherred.dk 

VHG  
Vallekilde-Hørve Gymnastikforening  
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http://vhskole.skoleporten.dk/sp
http://sub.odsherred.dk/page5647.aspx

