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Dagen er vendt, og de lyse timer er  

flere end de mørke. Så nu er det tid til 

alle udendørsaktiviteterne. Her i 4534 

betyder det bl.a. fodbold, stavgang og 

gåture. Men det er også tid til  

gymnastikopvisninger, billard og  

foredrag.  

Hørve har fået et suttetræ, og det første barn har 

været forbi og har afleveret sin sut.  

Mon ikke den snart får selskab af flere sutter,  

fra børn der er blevet for store til at sutte.  
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Udgives af foreningen 
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Redaktør: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

Annoncer: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@Ullamhansen.dk 

Tlf.: 45 80 32 88 

 

Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

maj 2016 er: 

21. april 2016 

www.4534.dk 

Denne udgave af 4534 er sendt på mail til  

268 modtagere 

Vi har 318 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

eller www.4534.dk 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Valg af stemmetællere. 

Bestyrelsens beretning. 

Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Fastsættelse af kontingent. 

Valg. 

Indkomne forslag. 

Eventuelt. 

I forbindelse med generalforsamlingen  

vil 4534-PRISEN blive uddelt.  

Indmeldelse kan ske på  

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen      

Foreningen 4534  

holder  

generalforsamling  

den 28. april kl. 19:00 

I Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter. 

Hørve og Vallekilde  

deltager i  

Landsbymakeover 2016   
 

Hørve vil gøre det nyrestaurerede  

gadekær til et samlingssted. 

Vallekilde vil omdanne en lille  

vildtvoksende skov til et nyt tingsted. 

Vi glæder os til at se resultatet, som 

præsenteres for dommerpanelet  

den 2. juni.  

Borgermøde  
- status på områdefornyelsesprojektet 

Mandag den 4. april   

kl. 19 i Fritidscentret 

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Onsdag den 13. april 2016 kl.19,00  
i VHF i Hørve 

 
Kast fortøjningerne og tag med til Middelhavet 

 
Sådan hedder Malene Wilkens foredrag om hendes 2 års 

langturssejlads med mand og børn, (Marie på 2 og Sebastian 

på 5), ombord på det gode skib Æfnityr. 
Foran ventede en eventyrlig rejse, hvor familien sejlede fra 

København til Middelhavet via Atlanterhavet, og retur gen-

nem Europas floder og kanaler. I foredraget fortæller Malene 
Wilken bl.a. om, hvordan man forbereder sig på sådan en 

rejse, og hvordan det er at bo en hel familie på en kun 30 

fods sejlbåd. Under foredraget læser Malene Wilken op fra 
sine 2 bøger om familiens oplevelser, samtidig med at fore-

draget er spækket med flotte billeder der henvender sig til 

alle der har lyst til at høre om, hvordan man gør drømme til 

virkelighed.  

Pris for medlem kr. 60 
Pris for ikke medlem Kr.80 

Kaffe og kage med i pris.  

Alle er velkommen. 

  

Tilmelding senest fredag d.8. april 

2016 på foreningens mail adresse: 
aktivekvinder@hotmail.com – eller 

til Grethe Olsen tlf. nr. 59 65 38 53, 

eller til Mona Rasmussen på  

tlf. 59 65 62 81. 

Lammefjordens Aktive Kvinder 

mailto:aktivekvinder@hotmail.com


Hørve Billardklub 
 

Klubben indbyder nye  spillere  m/k under 

18 år til at komme i Klubben,  onsdag fra 

kl. 13,30 til 16,00 for at prøve at spille Bil-

lard. De første tre gange er gratis prøvetid, 

derefter er kontingent 300, kr. om året. 

Find en makker  at spille med, det er bedre 

at være to om spillet. 

Der vil være en fra klubben til at vise tilret-

te de første gange. 

 

Senior m/k over 18 år er også meget vel-

kommen. For dem er der tre gratis prøveti-

mer, derefter  kontingent  600 kr. om året. 

 

Henvendelse i klubben i Vallekilde-Hørve 

Fritidscenter. 

 

P b v.                                                                      

Kasserer Henning Lillelund. 

Åbne arrangementer på Bakkegården 
 

Torsdag d. 14. april kl. 1400 

Der er banko i cafeen.  

Pris for kaffe og kage: 20 kr. Pris pr. plade 5 kr. 

Torsdag d. 28 april kl. 1400 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage: 20 kr. 



 

KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Billetter købes ved  
indgangen, på  
"Place2book"  
eller bestilles 

på billet@drauget.dk  

Pernille & Stephen Quigg 
Torsdag d. 7. april Kl.19.30 
Hørve Medborgerhus 
Nørregade 14, 4534 Hørve 
Entré: 100 kr. 
 
OBS! Der er mulighed for spisning før 
koncerten.  
Kylling m. Tzatiki, kartofler m.m. 
Dette bestilles på billet@drauget.dk  
Pris for spisning: 60 kr. 

Dreamers Circus 
Lørdag d. 16. april Kl.20.00 
Korskirken i Vallekilde 
Triersvej 2, Vallekilde, 4534 Hørve 
Entré: 150 kr. 

Trio Mio & KorVision 
Lørdag d. 2. april Kl. 20:00 
Aksen - Kulturhuset i Asnæs 
Centervejen 91, 4550 Asnæs 
Entré: 100 kr. 

Bente Kure & Leif Ernstsen 
Lørdag d. 30. april Kl.20.30 
Café Ayse 
Adelers Allé 114, 4540 Fårevejle 
Entré: 120 kr. 

http://www.klip9.dk/
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=372adcc3f2
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk


Pensionistforeningen 

 Forårsfest  
 

Lørdag den 9. april kl. 12,30 
 med Spisning og Underholdning med 
Lotte Riisholt, kendt fra Dansktoppen. 

 Tilmelding senest den 1. April. 
 

Torsdag den 21. april kl. 14.00 
 Bankospil for medlemmerne 

 
 Hvor intet andet er nævnt foregår 

arrangementerne i Aulaen,  
Sydskolen afdeling Hørve. 





GymShow 2016 - nord.  

Opvisningsdag med udvalgte hold 

Søndag den 3. april 13.30—16.00 

Vallekilde-Hørve Fritidscenter 

Voksne 50 kr., børn (6—14 år.) 30 kr.  

Et festfyrværkeri af gymnastik inden for alle mulige genrer, 
præsenteres ved årets GymShow 2016 - nord. 

De deltagende hold du kommer til at se, er hold fra foreninger i 
område nord, der dækker følgende kommuner: Holbæk, Kalund-
borg og Odsherred, og så vil landsdelsholdende fra nordområdet 
selvfølgelig også komme på gulvet. 

Holdene er udtaget ved forårsopvisningen i Kalundborg, hvor 
gymnatikkyndige har siddet og set alle opvisningerne. Deres  
opgave var at se på både dygtighed, udstråling, glæde, temaer, 
kreativitet 
 
Under program kan du se hvilke foreninger og hold der er udvalgt 
til GymShow 2016 - nord. 

Dørene åbner kl. 12:30 og dørene lukkes kl. 13:30 -  når Showet 

går i gang. 

www.dgi.dk 

Så har vi alle trænere og hold på plads, 

for den kommende udendørs sæson. 

 Klumperne (U5) starter op tirsdag d. 

5. april kl. 16.30 og træner til 17.30  

 U7 starter op mandag 4. april kl. 

16.30 og træner til 17.30 

 U9 starter op mandag d. 4. april kl. 

17.00 og træner til 18.00, samme 

gælder for torsdag. 

 U11 er startet og træner tirsdag og 

torsdag kl. 17.30 til 18.30 

 U13 er startet og træner tirsdag og 

torsdag kl. 17.00 til 18.30 

 U19 er startet og træner samme med 

senior tirsdag og torsdag kl. 19.00 til 

21.00  

Der vil lørdag d. 16. april bliver der et 

arrangement, hvor vi spiller lidt bold og 

hygger lidt med pølser og brød.  



Forårskoncert i Korskirken 

Søndag den 3. april tager guitarist og komponist Jacob Rønne og 

pianist og komponist Hanne Helledie på en musikalsk rejse sam-

men i Vallekilde Korskirke. Begyndelsen til en ny spændende kon-

stellation er lagt.  

Hanne Helledie, organist ved Korskirken, er kendt som komponist 

for både instrumental musik og sange, og har i Danmark bl.a. haft 

succes med sit værk, "The Anointed One", komponeret for Stor-

strøms Kammerensemble. Hanne har været bosat en del år i Los 

Angeles, og fik også her mange roser for sine kompositioner for 

symfoniorkester.  

Jacob Rønne er et rigtigt scoop for Korskirken - han har indspillet 

og turneret med så forskellige navne som bl.a. Zauce, Juruda  

Music, Bjarne List Nissen, John Høybye, og sit eget Jacob Rønne 

Band, der har supportet internationale navne.  Jacob Rønne er og-

så en flittig filmkomponist og mange vil kende hans guitartemaer 

fra biografsuccessen "Anja og Viktor - Brændende Kærlighed".   

Jacob Rønne udgav i 2014 sit andet solo-album “Sorrow”, der med 

sine smukke kompositioner og dybfølte guitarspil, har været med 

til at sætte ny standard for instrumental guitarmusik.  

Første afdeling af forårskoncerten i Korskirken bliver poetisk og 

meditativ med kompositioner for henholdsvis orgel og akustisk  

guitar. Anden afdeling bliver et møde mellem klaver og elektrisk 

guitar i jazz, pop, rock og flydende genrer, udtrykt gennem begges 

kompositioner, - krydret med et par gode standards.  

Der er fri adgang til koncerten, der begynder kl. 15. 

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Vallekilde Valgmenig-

Arrangementer i april 
 

3. april kl. 15 
Forårskoncert i Korskirken med  
Hanne Helledie (orgel/klaver) og  
Jacob Rønne (guitar). Fri entré. 
 
9. april kl. 14 
Kulturmøde i Korskirken. Vi mødes  
om det, vi er fælles om: Tro, håb, 
kærlighed, - og længslen efter fred 
og frihed. Bagefter kaffe med sødt.  
 
16. april kl. 20. 
Koncert i Korskirken med trioen 
”Dreamers Circus”. Billetter kan  
købes via Draugets hjemmeside.  
 

Kulturmøde i Vallekilde, om fred  

I efteråret 2014 blev der afholdt kultur- og religionsmøde i Korskirken i Vallekilde, 

- en dejlig dag, hvor ”fred” var temaet. På opfordring fra en af de kinesiske  

deltagere dengang, holder Vallekilde Valgmenighed igen et kulturmøde, i samar-

bejde med integrationsrådet i Odsherred. Det bliver lørdag den 9. april fra kl. 14. 

Vi begynder i Korskirken, hvor der vil være indslag fra de forskellige kulturer og 

trosretninger, vi har i vores område. Som sidste gang tilrettelægger vi forløbet i 

fællesskab: kinesere, burmesere, afrikanere, syrere, kurdere, afghanere, danske-

re, - og måske flere endnu.  

Efter en 1½ times tid i kirken med sang og musik, tekster, bønner og gode ønsker 

samt en helt ny fælles tekst, der kan indgive håb om fred, - drikker vi kaffe og 

spiser hjemmebagte kager i Den gamle Friskole. Og mon ikke snakken her også 

vil gå ligeså godt som sidst... 

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


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Vallekilde-Hørve sognekirker 

Festgudstjeneste i Vallekilde kirke  

Søndag den 3. april 
 

Den 1. december tiltrådte Karin Wandall som 

25 % præst i Vallekilde-Hørve sogne, grundet 

at en del kalendere skulle gå op, bliver 

præsteindsættelsen først nu . 

Søndag den 3. april kl. 10,30 indsætter  

Provst Niels Arnberg Karin i Vallekilde kirke   

efterfølgende indbyder menighedsrådet til et  

traktement i præstegårds lokalerne  

fra kl. 12,00 

Alle er velkomme 

 

Konfirmationer 

Store bededag den 22. april 
kommer Hans Anker Jørgensen til Vallekilde 

kirke  kl 10,30 der vil efter  
gudstjenesten være  

kirkekaffe i våbenhuset 

Konfirmation i Vallekilde  

den 10. april kl. 9.30 

Dicte Freia Schalck Elsang, Hørve 

Clara Gade Jensen, Snertinge  

Henriette Nordlund Jensen, Skippinge  

Louise Kajberg-Jensen, Hørve 

Sofie Kajberg-Jensen, Hørve  

Freja Grundal Nielsen, Hørve  

Natasha Aimée Nielsen, Hørve   

Mathilde Nyholm Birch Petersen, Hørve 

 

Konfirmation i Vallekilde kirke  

den 10. april kl. 11.00 

Christian Barner Kleis, Hørve  

Thor Egebjerg Knudsen, Vallekilde  

Laust Gyde Schmidt Rasmussen, Hørve  

Lauge Victor Rosendal, Hørve 

 

 

 

Konfirmation i Hørve kirke  

den 17. april kl. 9.30 

Mads Grøndal, Hørve  

Liv Xiu Min Ba Skærbæk Hansen, Hørve  

Tobias Juel Jensen, Hørve 

Mira Rieck Larsen, Hørve  

Laura Lucassen, Hørve 

Rasmus Hoffmann Modin, Hørve  

Caroline Sehested Pedersen, Hørve  

Mads Reingaard Skovlykke, Hørve  

Konfirmation i Hørve kirke  

den 17. april kl. 11.00 

Gustav Bærentsen, Hørve  

Magnus Hinze Elbæk, Havnsø  

Rune Carl Steffen Esbensen, Hørve  

Oliver Lundgren Jensen, Hørve  

Sif Malmby Jørgin, Hørve  

Andreas Seitzberg Larsen, Hørve  

Christian Vestergaard Leth, Hørve 

Silas Storm Nielsen, Hørve  

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


MAD OG INTEGRATION 

Inviterer til burmesisk madaften 

Vores burmesiske venner fra Hørve og Fårevejle byder på 

et festligt måltid mad fra deres hjemland—så kom glad, 

lær noget nyt om burmesisk kokkekunst samt tilbring en 

hyggelig aften i samvær med flere forskellige kulturer. 

Det foregår FREDAG d. 29. APRIL kl. 19 i Hørve Medbor-

gerhus. Tilmelding foregår il ivannormann@gmail.com  

eller ring 61 26 17 45. Der er begrænset pæads, så vent 

ikke for længe med tilmelding—det er først til mølle, og 

senest den 15. april. Prisen er uhørt lav: 30 kr. pr. voksen 

+ 10 kr. pr. barn (under 12 år). Der bliver mulighed for at 

købe  lidt drikkevarer på stedet.  

Betaling foregår på selv dagen.  

30. april 



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 

Lammefjordens  

aktive kvinder 

Marianne Petersen 

aktivekvinder@hotmal.com 

Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter 

www.v-h-f.dk 

Jens Lundgaard 

JLU@V-H-F.dk 

Tlf.: 22 14 65 16  

Dragsholm Lokalhistoriske 

Forening 

www.dragsholmlokalhistorie.dk  

Bente Mohrbutter 

bmohrbutter@mail.dk  

Kontaktlisten: 
Foreningen ”4534”  

Jens Rubæk 

jensrubaek45@gmmail.com 

Tlf.: 23 10 85 85 

Medborgerhuset  

Nørregade 14 

www.medborgerhuset-4534.dk 

Inga Juul 

Inga@parkvej5.dk  

Tlf.: 59 65 64 35  

Landsbyhuset i Skippinge 

Starreklintevej 15 

Jutta Larsen 

Jutta@Jutta-Larsen.dk 

Tlf.: 27 36 16 72 

Vallekilde-Hørve  

Pensionistforening 

Tove Møller Pedersen 

Tovemp1@hotmail.com  

Ungehuset i Hørve 

Nørregade 19 

Søren With 

with@ofir.dk 

Tlf.: 41 19 63 23  

Medlem af  

Lokaldemokratiudvalget 

nedsat af byrådet 

Majbritt Edlund Jensen 

Majbrittedlund@live.dk 

Tlf.: 28 89 02 73 

VHG  

Vallekilde-Hørve  

Gymnastikforening  

www.v-h-g.dk 

Hovedforeningen: 

Michael Bentsen 

Michael@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 66 83 82 

Gymnastik  

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35 

Pentanque 

Anni Petersen 

Anni@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 69 44 

Cykelsport 

Jesper Thorning 

Jesper@v-h-g.dk 

Tlf.: 40 64 67 54 

www.vhg-cykelsport.dk 

Babymotorik 

Dorthe Grathwohl 

Dorthe.grathwohl@mail.dk 

Tlf.: 26 60 18 54 

Badminton 

Jørgen Nyholm 

Badminton@v-h-g.dk 

Tlf.: 20 44 60 91  

Stavgang 

Astrid Madsen 

Tlf.: 59 65 65 93 

VHG Motion 

Irene Jensen 

Irene@v-h-g.dk 

Tlf.: 20 12 71 09 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 

HIF 

Hørve  

Idrætsforening 

Fodbold 

www.hoerveif.dk 

Jeff Pedersen 

J_pedersen@live.dk  

Tlf.:  51 20 45 53 

HK Lammefjorden 

Håndbold 

www.hklammefjorden.dk 

Marianne Folkersen 
Folkesen@privat.dk 
Tlf.: 22 54 40 89 

Hørve Tennisklub 

Leif Møller 

leifmoller5@gmail.com  

Tlf.: 41 11 61 64 

Dragsholm  

Svømmeklub 

www.drsk.dk 

Betina Larsen  

formand@drsk.dk 

Tlf.: 26 58 47 35 

Hørve Billardklub 

Hennig Lillelund  

Tlf.: 59 65 63 82.  

Find mange flere oplysninger om dit lokalområde 

på vores helt egen hjemmeside 

www.4534.dk 

http://www.dragsholmlokalhistorie.dk
mailto:leifmoller5@gmail.com
http://www.4534.dk

