
4 

5 

3 

4 
December  

2014 

Med en række  

gode bud på hvad der 

sker i Hørve og  

omegnen i december,  

ønsker ”4534” alle en  

rigtig god jul og  

et glædeligt nytår. 

Børn fra Hørve Skole og Vallekilde-Hørve Friskole øver sammen med Linda Andrews til  

aftenens koncert i Korskirken. 180 gæster havde en rigtig hyggelig aften  

d. 26. november, arrangeret af Ungehuset i Hørve.  

Lørdag d. 22. november var der fest, farver og morgenmusik hos Bageren i Hørve.  

Men der var alvor bag løjerne, som var en del af Movember-kampagnen for skabe  

opmærksomhed på prostatakræft og  samle penge ind til forskning. 

Vintertid, er krimitid, og mange lod sig inspirere da der var  

bogcafe med krimiforfatteren Anna Grue hos bageren 

d. 25. november. Foto: Ole Strandgaard. 



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  

januar 2015 er: 

20. december 2014 

”4534” 
Decemberudgave af 4534 er 

sendt på mail til 214 modtagere 

Vi har 209 ”følgere” på  

Facebook siden ”4534”.  

Husk du kan altid læse  

”4534” på: 

www.facebook.com/

nyhedsbrevet4534 
(også selv om du ikke har en  

profil på facebook) 

En lille status fra  

områdefornyelsesprojektet:  

 

Der er anlagt nyt indgangsparti og bygget 
ny forplads til Medborgerhuset på Nørregade 

i Hørve.  

Tidligere på året har Medborgerhuset, som 

en del af områdefornyelsen, fået nyt køk-
ken, som flittigt benyttes. Vallekildevej er 

ved at blive omdannet til en bevægelsesvej, 
derfor bliver der anlagt en ny legeplads og 

ved Idrætsvej er der etableret et område 
med fitness-redskaber.  

I sensommeren er der desuden blevet etab-
leret en krolfbane syd for Hørve Kirke. Ar-

bejdstitlen for områdefornyelsen er ”By i be-

vægelse – bevægelse i byen” og Hørve er i 
bevægelse. 

Næste skridt er Bøgelunden. Læs mere om 
dette projekt på side 6 

Der sker jo en masse i Hørve 

og derfor jeg gerne vil spørge 

læser du vort blad 

og gør det dig glad 

kan Ulla for nyheden sørge. 

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534
http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Hørve Læser  

jorden rundt på 80 dage 

Via bøgernes verden skal vi nå hele jorden rundt. 

Men lige som Phileas Fogg i Jules Vernes klassiker, 

så har vi travlt, for vi skal nå hjem inden kampen 

om at blive årets læselandsby slutter ved  

udgangen af februar.   

Den 11. december er der 80 dage til d. 28. februar, 

så den dag hænger vi et verdenskort op hos  

bageren i Hørve, som byder på kaffe og kage  

inden vi sender jer af sted på rejsen. 

Vi håber, at du i løbet af de 80 dage vil komme  

forbi og sætte en nål, der hvor handlingen foregår i 

den bog du lige har læst.   

Alle kneb gælder, så find rejseberetninger frem. 

Det er ikke noget krav, at det skal være virkelige 

historier, så læser du krimier som foregår i  

Reykjavik, eller hygger du dig med ”Damernes  

detektivbureau” i Botswana så gælder det også.  
 

(og der er ingen der tjekker om du tyvstarter,  

så gå bare i gang med det samme). 



KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

En roman, en novelle, en lydbog, et 

digt, at høre en oplæsning – det tæl-

ler for det samme nemlig 1 stk. 

hver. 

Hvis 30 har hørt en oplæsning tæller 

det 30. 

- og ”4534” vil gerne hjælpe med i 

konkurrencen om at bliver årets  

læselandsby i Odsherred, så husk at 

versene her på siden også tæller 

med, og det samme gælder de små 

limericks som har sneget sig ind i 

denne udgave af 4534.  

I 4534 bor vi hus ved hus, 

og Hørve er vor hovedstad 

med egen banegård. 

Derfra går dagligt tog og bus, 

og hvis man har sit rejsekort. 

så kan man rejse glad. 

 

Og rundt om Hørve mindre byer

 som her skal tælles med,  

for Vejleby er forstad jo,  

med smedie ud til vej'n, 

Vallekilde, Skippinge er andre to 

mens Bjergesø er mere klejn. 

        

Hørve er nu interpol. 

Her tales mange sprog 

af folk fra fjerne lande 

der flygtet er fra krig og vold,  

men bare ønsker fred og ro. 

Det får de her hos os. 

Fyrre år har taget hårdt 

på vores små butikker. 

Kun Røde Kors har bud på tøj. 

Jeg tror sågar de strikker. 

Men nu er håbet atter tændt 

i på grund af ny butikker. 

 

En blomstersmed har afløst der 

hvor før man ku' få piller,  

i huset hvor der før var bank, 

man brød på disken stiller,  

Jens Bembergs førhen tøjbutik 

nu byens samlingssted. 

   

Og vil man læse om 

hvad der i Hørve hænder, 

så kan man blive klog på alt 

når dette blad man kender, 

Ring op, send mail til Ulla straks, 

så står her det du har fortalt.        

Inga og Viggo Juul 

HØRVE LÆSER 

Så er det igen tid til at tælle sammen 

Tæl hvor meget I har læst i november og send tallet til: 

Ulla@ullamhansen.dk,  

send en SMS til 28 55 93 88  

eller aflever resultatet  i postkassen  

ved Medborgerhuset.  

Senest d. 5. december  

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


 



Nu er renoveringen af Bøgelunden i gang 
Nu starter projekt Bøgelunden. Bøgelunden er byens park, som siden projektet 

blev startet er blevet meget større, fordi der er blevet nedrevet en ejendom ud 
mod Vallekildevej.   

På et offentligt møde i forsommeren kom borgerne med forslag til, hvad Bøgelun-
den skal kunne i fremtiden. Parken skulle fortrinsvis fungere som hverdagspark, 

hvor borgerne kan mødes, lege og bevæge sig uanset alder, og der skal være ste-
der, borgerne kan sidde og have en hyggelig stund og eventuelt læse en god bog 

fra Hørve Bibliotek, som bliver en integreret del af parken. Man ønskede også, at 

pladsen ud imod Vallekildevej lejlighedsvis kan omdannes til torvehandel, derfor 
blev der stillet krav om at de skateelementer, som også skulle være i parken, 

skulle kunne flyttes. Pladsen bliver derfor multianvendelig. 

Fra uge 46 vil anlægsarbejdet være i gang. Der vil blive arbejdet hurtigt, så pro-

jektet kommer så langt som muligt inden frosten. Dele af projektet vil sikkert dog 
først blive etableret i begyndelsen af foråret afhængigt af temperaturen.  
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I Medborgerhuset vi spiser 

og til tider synger vi viser 

men fik du en skål 

med brunede kål 

så er det i orden du fiser. 

 

Vi har nu en bager i Hørve 

og derfor igen jeg vil spørge 

spiste du brød 

imens du det nød 

for gæster du altid kan sørge. 

Mandag d. 8. december kl. 19.30  

i Medborgerhuset 

4 lokale sangskrivere inviterer til en hyggelig aften, hvor de hver for sig vil 

give et bud på deres helt personlige oplevelser og forhold til Odsherred.  

De vil synge deres GEOpark sange og andre personlige vinkler i sange,  

historier og digte.       

De 4 sangskrivere er: Albert Madsen, Kuno Lauersen,  

Malene Langborg og Hans Jørgen Hersperger 

Alle er velkommen  

Det er gratis og i pausen er der kaffe og kage.  

Arrangementet er en del af Hørve Læser 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

FREDAGSKORET SYNGER  

KENDTE OG NYE JULESANGE  

OG SALMER 

Søndag d. 14. december kl. 14.00  

i Hørve Kirke  

Efter koncerten vil der være en forfriskning i 

tårnrummet 

Fredagskoret er et seniorkor, der “øver” hver anden fredag. For ko-

ret handler det om at have det godt sammen, lære noget nyt og la-

ve skøn musik sammen. Koret er ved at opbygge et flerstemmig re-

pertoire, men synger også unisont. Korets dirigent er Annelies van 

der Meer og pianist, Gerda Kern akkompagnerer. Fredagskoret 

har fået tildelt et legat, så de kan optræde på plejehjem rundt om-

kring. Fredagskoret har haft 25 års jubilæum i februar i år.  

Juleafslutninger i Hørve Kirke 

Børnehaven onsdag d. 10. december kl. 9.30 

Dagplejen torsdag d. 11. december kl. 9.30 

Vallekilde-Hørve Skole fredag d. 19. december  kl. 10.30  

Jul og nytår i vores kirker 
 

Søndag d. 21. december  4. søndag i advent 

Korskirken i Vallekilde, kl. 10.00 

 De 9 læsninger og kirkekaffe  

Vallekilde sognekirke kl. 10.30, Gudstjeneste  

Onsdag d. 24. december, juleaften 

Hørve Kirke kl. 14.00 Gudstjeneste  

Korskirken i Vallekilde kl. 15.30 Gudstjeneste  

Vallekilde sognekirke kl. 15.30 Gudstjeneste  

Torsdag d. 25. december, 1. juledag 

Hørve Kirke kl. 10.30 Gudstjeneste kl. 10.30 

Korskirken i Vallekilde gudstjeneste kl. 10.00 

Fredag d. 26. december, 2. juledag  

Vallekilde sognekirke kl. 9.00 gudstjeneste 

Torsdag d. 1. januar 2015, nytårsdag 

Hørve Kirke kl. 14.00 Gudstjeneste 

Bagefter ønsker vi hinanden godt nytår over  

et glas vin og et stykke kransekage. 

Korskirken i Vallekilde, kl. 15.00 Nytårsgudstjeneste 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


Vi kender hinanden i Hørve 

og derfor jeg gerne vil spørge 

bor der her en mand 

flygtet fra sit land 

så hedder han ikke Knud Børge. 

D. 16. november var 

der kulturtræf  

i Medborgerhuset,  

hvor de syrere der er 

kommet til Hørve,  

havde inviteret på  

syrisk mad og kager.  

Her synger Dunja  

”Den jeg er”  

af Rasmus Seebach. 



www.vallekilde-

valgmenighed.dk 

Med Grundtvig i junglen 

Indien udvikler sig i disse år eksplosivt på alle områder, men nogle  
befolkningsgrupper bliver ikke en del af denne udvikling.  

Ved det kommende Tirsdagstræf d. 9. december kl. 14 i Den gamle  
Friskole i Vallekilde, bliver det igen muligt, at komme tæt på livet på en 

 skole i Sydindien. Det sker ved et billedforedrag som Benedicte Mengel og 
Niels-Henrik Andreassen fra Vig kommer med. De vil fortælle om det at  

arbejde på Mitraniketan, der er en skole for fattige og stammefolk i  
delstaten Kerala i Sydindien. 

Benedicte Mengel og Niels-Henrik Andersen har arbejdet på skolen i  
4 perioder med forskellige projekter, bl.a. undervisning i fotografering og 

besøg med børnene i deres hjem i junglen.  

Glæden ved sang 
Vi mennesker nyder at synge sammen. 

Det kan mærkes ved de ugentlige  
Tirsdagstræf i Den gamle Friskole i  

Vallekilde Valgmenighed. Alle oplever en 
stor glæde ved at sidde med sangbøger-
ne, hvor den ene sang afløser den anden 

efter forslag fra deltagerne. 

Der bliver rig lejlighed til at få luftet lun-
gerne til den levende musik den  

2. december kl. 14.00 ved julemånedens 
første Tirsdagstræf.  

 

 

Anne Linnet med band 

Korskirken i Vallekilde 

Lørdag d. 6. december  

Kl. 16:00 

 

UDSOLGT 

http://www.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 

Tove Møller Pedersen 

Tovemp1@hotmail.com  

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  

 

 

 

 

S 

P 

O 

R 

T 
 

& 
 

M

O

T 

I 

O 

N 

 

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

