
4 

5 

3 

4 
Oktober 

2014 

Efteråret trænger sig på, og 

det er tid til indendørs  

aktiviteter.  

I oktober byder ”4534” på 

masser af musik, foredrag, 

sang og andre aktiviteter.  

Og så er det nu I skal finde 

bøgerne frem, til den store 

dyst om at blive årets 

”Læselandsby”  
Blomster Smeden holdt åbningsreception  

d. 18. september, og der var røde roser til  

 Hørves piger.  



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  

november 2014 er: 

20. oktober 2014 

Søndag den 29. august var 35 unge 
og 5 voksne fra ”Ungehuset” på tur 

til bakken.  
Vi havde en skøn tur og  

de unge hyggede sig rigtig meget.  
Her er vi samlet foran ”Ungehuset”  

inden vi tog af sted. 

VHG takker de mange frivillige der 

var med til at give eleverne fra  
Vallekilde-Hørve Skole, Vallekilde-

Hørve Friskole, Skolen på Fjorden og 
Bjergesø Skolen en sjov dag med 

sved på panden. 

4534 — Nu på facebook  

Fremover kan du også læse 4534  

på facebook.  

Du finder nyhedsbrevet på siden 4534  

Der bor en bager på Nørregade 

Jeg ved ikke om han bager både kringler og 

julekager, men fra d. 4. oktober bliver den 

gamle børnesang til virkelighed i Hørve, når 

der åbner et bagerudsalg på Nørregade nr. 11 





 

Torsdag d. 2 okt. 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 2. okt. 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

Lørdag d. 11. okt. 

Hobbykursus 

24. og 25. okt. 

Taskekursus 

Læs mere om  

disse kurser på 

hjemmesiden. 

Stor LEGO Udstilling  
i Hørve 

For femte år i træk arrangerer 

medlemmer af Byggepladen  

LEGO Udstilling på Vestsjælland i 
uge 42. 

 
Udstillingen har tidligere været 

afholdt i Kundby, men i år flytter 
udstillingen til Vallekilde-Hørve 

Fritidscenter for at få mere plads. 
Kom og se flotte og imponerende 

modeller og layouts bygget af 
voksne LEGO fans. Desuden vil 

der være byggekonkurrencer for 
børnene og salg af både nyt og 

brugt LEGO.  

 
Vallekilde Hørve Fritidscenter 

d. 18. og 19. oktober 2014  
kl. 10-16 

Entré 10 kr.  
Børn (0-13 år) Gratis 

http://www.byggepladen.dk/lego71006.asp


Grib bogen og bliv en del af 

læselandsbyerne i  

Hørve og Skippinge 

Hvad er læselandsbyer?  

Odsherred kommune har fundet 5 byer, som har 

fået titlen Læselandsby og 10.000 kr. til læseakti-

viteter. De 5 byer er  Skippinge, Egebjerg, Odden , 

”den virtuelle landsby” og Hørve.  

Frem til d. 1. marts 2015 kæmper byerne om 

hvem der kan læse flest bøger (i forhold til antallet 

af indbyggere), og hvem der kan lave de mest op-

sigtsvækkende aktiviteter.  

Her i ”4534” er der lagt op til hård konkurrence 

mellem Skippinge og Hørve.  

Så det er bare om at få fat i bøgene og komme i 

gang med at læse.   

  

 

Den første aktivitet er allerede i gang:  

Hørve læser 1001 bøger 

Vi skal se hvor mange af de bøger som er  omtalt i bogen ”1001 

bøger du skal læse før du dør” vi ved fælles hjælp kan nå at læse 

inden d. 1. marts. Vi har lagt et eksemplar af ”1001 bøger du skal 

læse før du dør” på biblioteket.  

Når du har læst en af bøgerne skriver du datoen og din under-

skrift  ved siden af bogens titel. Vi følger løbende op på, hvor 

langt vi er kommet, det kunne jo være sjovt, hvis vi ved fælles 

hjælp nåede i mål og fik læst alle bøgerne. 

Hørve læser 

Først det praktiske 

Hver gang du har læst en bog, skal du notere det.  

Ved udgangen af hver måned sender du enten en mail til Ulla@ullamhansen.dk eller afleverer 

en seddel i postkassen ved Medborgerhuset, hvor du skriver hvor mange bøger I har læst i den 

forgangne måned, så tæller vi sammen. 

Har du en god ide til en  

læseaktivitet?  

Vi har ikke brugt alle de 10.000 kr. vi 

har fået til læseaktiviteter i Hørve. Så 

har du en god ide til en læseaktivitet,  

vil styregruppen meget gerne høre fra 

dig.  

I Hørve er der en lille styregruppe, som 

består af: 

 

Majbritt Edlund Jensen tlf.: 28 89 02 73 

Ulla Margrethe Hansen tlf.: 28 55 93 88 



 

Musikken spiller i ”4534”  

 

Anne Linnet  
med band 

 

Korskirken i  

Vallekilde 

Lørdag  

d. 6. december 

Kl. 16:00 

Entré : 160  

Henrik Strube 
Hørve  

Medborgerhus 
Tirsdag  

d. 25. november  
kl. 19:30 



Onsdag den 8. oktober  

Løvfaldstur til Anneberg,  

først ser vi Glassamlingen, og 

dernæst middag i restauranten. 

  

Gratis influenzavaccination 

Til alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge 

For alle andre er prisen 160 kr.  

Fredag d. 3. oktober 2014, kl. 9.30—14.30  

På  Bakkegården  

Arrangeres i samarbejde med Medborgerhuset 

Husk sygesikringsbevis 

Hvis du ikke har mulighed for at møde op d. 3. 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.  

Nærmere oplysninger på  

tlf. 59656097.  

Pensionistforeningen 

Torsdag den 23. oktober 

Banko kl. 14 på skolen.  

(kun for medlemmer)  

Fortløbende tirsdage 

 er der kortspil på  

Bakkegården 38, kl. 14  



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/


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

En aften med ”Havets Legender” 

Hørve Kirke  

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.00 

Kaare Johannesen, kendt fra TV Øst kommer og fortæl-

ler om en række historiske skibes spændende, dramati-

ske og virkelige beretninger.  

Kom og oplev en aften med saltvand og skumsprøjt, 

eventyr og drama.  

Denne aften vil der være en entre på 50 kr. inkl. kaffe og 

kage. Overskuddet går til sognets julehjælp.  

Vil I læse mere om denne aftens program,  

se hjemmesiden.  

Kirkemusikfestival i Hørve kirke 

Søndag d. 19. oktober kl. 15.00  

 

”All you need is love” eller  

”Du skal se dit land fra Vejrhøj før du dør” 

 

Sammen med sangskrivere og musikere fra Ods-

herred synger og lytter vi til viser og salmer om 

kærlighed, introduceret af Hans Anker Jørgen-

sen, der har skrevet de fleste af teksterne. 

Medvirkende: Kuno Lauersen, Alberte Madsen, 

Hans-Jørgen Hersperger, Tina Krogsdal, Caroline 

Friderichsen, Sarah Elgeti, Else Agersnap, Bo 

Strømholt og Daniel Abildgaard.  

Alle er velkommen, der er gratis adgang 

SYNG DANSK  DAG 
I Hørve Medborgerhus 

Torsdag d. 30. oktober kl. 19.00 

Denne dag er sangens dag. Sammen med medborger-

husets brugere synger vi udvalgte danske sange. I 

pausen en historie, kaffe og kage. Efter pausen synger 

vi nogle Sigfred Pedersen sange. Det er Daniel og  

Inge-Lise der leder aftenen.  

Alle der kan lide at synge er hjertelig velkommen.  

http://www.vallekildehoervekirker.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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Hørve Tennisklub 

 

Leif Møller 

leifmoller5@gmail.com  

Tlf.: 41 11 61 64 

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

