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Høsten er i hus, børnene er startet i 

skole, og efteråret nærmer sig.  

September i ”4534” byder på musik, 

gymnastik, teater, foredrag, håndbold 

og kalkmalerier. Vores dagplejere invi-

terer  til åbent hus, og så er der nyt fra  

byfornyelsesprojektet. 

Hal 2 med springgraven 

Musik øvelokalet på skolen Fodboldklubben Pentanqueklubben 

Legepladsen på skolen 

Lidt stemningsbilleder fra en regnvåd Tour de Hørve d. 17. august. 



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  

oktober 2014 er: 

20. september 2014 

Aktivitetsdagen fejrer 25 års jubilæum 

Traditionen tro inviterer gymnastik– og idrætsfor-

eningerne i Hørve for 25. gang alle områdets skole-

børn til aktivitetsdag i Fritidscentret  

fredag d. 5. september 

Der kommer ca. 515 elever fra Hørve Skole,  

Vallekilde -Hørve friskole, Bjergesøskolen, og som 

noget nyt i år kommer hele overbygningen fra  

Fårevejle Skole. 

Alle er velkommen til at kigge forbi i løbet af dagen. 

Vi starter kl. 8.30 og slutter omkring kl. 14.  

Krolfbanen 

De sidste praktiske detaljer omkring krolfba-

nen er ikke faldet helt på plads. Vi håber på, 

at det er klar til næste udgave af ”4534”  

Har du et godt  

forsidebillede?  

Vi kan altid bruge et godt 

billede til forsiden af ”4534”. 

Så send meget gerne et  

billede af lilleputterne som 

har vundet Odsherredsme-

sterskabet, vandreklubbens 

gåtur, dit yndlingssted, et 

stemningsbillede fra en god 

musikaften eller noget helt 

andet. Bare det relaterer sig 

til ”4534”s område.  

Septemberudgaven af 

”4534” er sendt på mail til 

206 modtagere.  





KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

Vallekildevej som  
bevægelsesvej:  

Opstart 25. august ved Idrætsvej. Når 
det er færdigt, fortsættes ved Fakta. 

Bøgelunden:  
Anlægsarbejdet er klar til at  

gå i gang meget snart.  
 

Medborgerhus,  
forplads og indgangsparti: 

I september igangsættes projektet 
med forpladsen og indgangspartiet 

ved Medborgerhuset. 
 

Forhindringsbane,  
skater og parkour:  

Projektet afventer byggetilladelse  
 

Gadekæret:  
Mere problematisk end først antaget. 

Skal vurderes nøjere økonomisk.  
Måske kun midler til en eller to sider. 

Fra styregruppemødet om byfornyelsesprojektet  
kan berettes følgende: 

Byens stier:  
Udsat da Regionstog og private grund-

ejere er part i dette.  
 

Hastighedsdæmpende  
foranstaltninger: 

 Nørregade/Søndergade og  
Vallekildevej: Spændende nye meto-
der uden bump, vurderes i øjeblikket. 
Metoden kaldes Shared Space, og  

åbner helt nye muligheder for bilister 
og bløde trafikanter. Forventes fortsat 
igangsat i indeværende år, men løber 

over lang tid.  
 

Små hurtige succeser:  
Ansøgninger gennemgået, og det blev 

besluttet at lave endnu  
en ansøgningsrunde i år. 

Helge Fredslund 

Styregruppemedlem 

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


 

Torsdag d. 4 sep. 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d.  4. sep. 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

Flere kurser i efteråret  

se hjemmesiden. 



 



 

Historien om en sang 
I foråret 2012 besøgte skuespilleren og dramatikeren Mei Oulund 
en række ældre borgere i Odsherred. Målet var at få deres livshi-

storie. De fleste mente ikke, at de havde noget særligt at fortæl-
le, men når de først kom i gang var det som at åbne en tidslom-

me, hvor dramatiske anekdoter og rørende øjebliksbilleder fra de 
sidste 80 år udfoldede en række helt unikke liv.  

 
”Næsten alle åbnede døren med et: ”Jeg kan jo nok ikke 

fortælle noget som kan interessere dig” – men derfra be-

gyndte en samtale, der sjældent varede mindre end 2 ½ 

time, og jeg blev til stadighed slået af den generøsitet og 

varme, jeg hver gang blev mødt med.” Mei Oulund, dramati-

ker. 

 

Som det sidste i samtalen spurgte Mei, om der var en sang som 
betød noget særligt for dem. Blandt disse sangvalg, i nye kom-

positioner er: Nine Million Bicycles, Der er ingenting i verden så 
stille som sne, Den danske sang, Regnvejrsdag i november, I 

Want to Break Free, Jeg er sigøjner, Med Amor som blind passa-
ger. 

 
Disse livshistorier – monologer og tilknyttede sange, har vi for-

tolket og sat i scene som en minimalistisk, teaterkoncert for æl-
dre i alle aldre. Det er blevet til en perlerække af varme, humori-

stiske og bevægende beretninger og smukke sange om liv, død, 
kærlighed, ensomhed, udlængsel og meget andet som man ople-

ver i et langt liv. 

Forestillingen kommer på besøg i  

Medborgerhuset  

torsdag d. 4. september kl. 19.00  

Bestil din billet hos Inga på tlf.:  59 65 64 35  



Er du ikke allerede på  

vores mailliste, så send 

din mailadresse til 

ulla@ullamhansen.dk 

Så får du ”4534” på mail 

når det udkommer. 

Træningstider i HK Lammefjorden 2014/15 
 

Vallekilde Hørve Fritidscenter – Tirsdag 

16.15 – 17.00   Trille-Trolle håndbold… (fra 1 ½ år-4 år med forældre) Marianne Folkersen 

17.00 – 18.00   U8 Piger og Drenge…(årgang 09 og senere) Marianne Folkersen 

18.00 – 19.30    U12 Drenge…… (årgang 02/03) Kim (købmand) Nielsen 
 

Vallekilde Hørve Fritidscenter – Torsdag 

16.30 – 17.30   U10 Piger ……(årgang 04/05) Thomas Emanuel 

17.30 – 19.00   U14/U16 Piger…… …(årgang 98/00) 

19.00 – 20.30   Dame Senior….Finn Fredsgaard 

20.30 – 22.00   Herre Senior 
Gislingehallen - Mandag 

16.45 – 18.00     U10 Piger ……(årgang 04/05) Thomas Emanuel 

18.00 – 19.30     U16 Piger …   (årgang 98/99) Thomas Emanuel/Jakob Karlsen  

Gislingehallen – Torsdag 

16.30 – 17.45    U10 Drenge……..(årgang 04-05) Jens Larsen/Kenneth Pedersen 

17.45 – 19.15    U12 Drenge…… (årgang 02/03) Kim (købmand) Nielsen 

19.15 – 20.45   U14/U16 Drenge (årgang 99/00) Morten Larsen/Peter Høg/Jan Buurskov Knudsen 

Svinningehallen – Tirsdag  

16.15 – 17.30 U10 Drenge……..(årgang 04-05) 

17.30 – 19.00  U14 Piger………(årgang 00/01) Peter Anker/Mikkel Anker 

19.00 – 21.00  Herre Senior……Kennet Lange Rasmussen/Johnny Villumsen 

Svinningehallen – Onsdag 

16.30 – 17.15    Trille-Trolle håndbold….. (fra 1 ½ år-4 år med forældre) Hanne Thomassen 

17.15 – 18.15   U8 Piger og Drenge..... (årgang 09 og senere) Hanne Thomassen 

 Dragsholm Fritidscenter, Fårevejle, Tirsdag 

18.15 – 19.45   U14/U16 Drenge …(årgang 98/00) 

19.45 – 21.00   Dame Senior 
 
Hvis du har nogle spørgsmål til træningstiderne eller andet er du velkommen til at kontakte: 

Troels Hansen på tlf. 4033 6960 eller Karin på tlf. 2231 6263 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Kalkmalerierne i Hørve Kirke  

Søndag d. 7. september  

- efter gudstjenesten kl. 10.30 

Hans-Jørgen Møllegård fortæller om hvad kalkmalerier-

ne i Hørve kirke handler om— 

og der kan måske afsløres nogle hemmeligheder.  

Torsdag d. 11. september kl. 19.00  

i Hørve Medborgerhus 
 

Vi får besøg af informationspilot Lars Fuglsang, 

der tager os med ombord på en flyvning ud i den 

store verden, hvor små flyvemaskiner redder liv, 

der hvor ingen andre kan nå frem.  

En spændende fortælling i ord, film og billeder.  

Det er en aften for alle aldre.  

I pausen vil der være kaffe og kage  

Høstgudstjeneste  
Søndag d. 28. september kl. 10.30 

Vi fejrer høsten i Hørve Kirke. Vi synger alle de 

kendte høstsalmer. Der vil være pyntet med 

blomster og afgrøder fra have og mark.  

Efterfølgende vil der være æblesaft og kage i 

tårnrummet.  

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Kulturmøde 

Lørdag d. 6. september kl. 16.00 
i Korskirken og Den gamle Friskole 

Vi vil gerne lære de mennesker, der bor iblandt, men 

som kommer fra andre kulturer, bedre at kende, - og 
synes det kunne være spændende at mødes om  

”kultur og tro og mad”.  
 

En lang række lokale der tror på noget forskelligt, men 
som er enige om helt utroligt meget: Buddhisme, Islam 

og forskellige slags kristendom mødes og præsenterer 
hver kultur med en tekst, en bøn og et stykke musik. 

Ahmad fra Syrien fik idéen til temaet "Fred og sam-
eksistens". Det kunne vi alle omgående bakke op om! 

Tag lidt mad med til et fælles bord efter "ceremonien".  

Kirsten fra Korskirken, Ahmad fra Syrien, Maung fra Bur-

ma, Betty fra Korskirken, Jacques Congo, Ruping fra Kina, 

Cho Mar fra Burma og Bennet fra Korskirken.  

Det perfekte menneske 

Søndag d. 28. september, kl. 15.00 
i Den gamle Friskole 

Vi stiller igen atter skarpt på drømmen om det perfekte liv, det perfekte  

menneske, det perfekte samfund, - denne gang med journalist, forfatter og 

tidligere formand for Etisk Råd, Klavs Birkholm som oplægsholder. 

I takt med at gen– og bioteknologi har udviklet sig helt enormt de senere år, 

har tanken om at opdatere mennesket til en bedre version, vundet større ud-

bredelse. Det er nu på flere måder muligt at ændre på menneskers udseende, 

følelsesliv, levealder mm. og måske nærme sig noget nær det perfekte.  

Men er det f.eks. lykken at gå gennem livet uden skår og rynker?  

Handler det bare om at leve længst muligt? Gives lykken med et par piller?  

Hvad er i det hele taget et ”lykkeligt liv” eller et "perfekt menneske"?  

Og hvad sker der med etikken og vores empati for hinanden, når vi "piller"  

ved de menneskelige gener? 

Alt dette og mere til vil vi drøfte denne søndag, der i øvrigt begynder med  

gudstjeneste kl. 14, hvor Klavs Birkholm prædiker. 

Høstgudstjeneste med mere 

Søndag d. 14. september kl. 10.00 
 

Denne søndag fejrer vi høsten med festlig gudstjeneste og spil-

lemandsorkester som ledsager til søndagens salmer og sange. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og lidt at spise i  

præsteboligen, måske i præstehaven,  
hvis vejret er godt. 

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 

 

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: 

 

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 

Marianne Folkersen 

Folkesen@privat.dk 

Tlf.: 22 54 40 89 

 

 

 

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

