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Så kom der sne i 4534, 

og det passer jo fint til decem-

ber udgaven af 4534, som står 

i julens tegn, og derfor byder 

på et bredt udvalg af jule-

arrangementer for enhver 

smag.   

4534 ønsker alle 

en glædelig jul  

og et godt nytår    
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Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

januar 2016 er: 

20. december 2015 

Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 263 modtagere 

Vi har 276 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

En dag på mit arbejde, hvor jeg endnu engang var ved 

at fortælle om det arrangement jeg havde været til af-

tenen i forvejen, var der en kollega som konstaterede, 

at Ulla altid har været til et eller andet. Jeg kunne ikke 

dy mig for at svare, at det er nok fordi jeg bor der ude i 

udkanten, hvor der aldrig sker noget. 

Når jeg kigger tilbage på året der gik i 4534, kan jeg 

konstatere, at der sker rigtig meget, ikke mindst fordi 

vi har en række aktive foreninger, som på hver deres 

måde er med til at skabe et bredt udbud af musik, fore-

drag, socialt samvær, sport, udflugter og meget andet. 

Der er noget for enhver smag og enhver alder.  

En af ideerne med nyhedsbrevet 4534 var at øge kend-

skabet til det der sker i området på tværs af de forskel-

lige arrangører sådan, at læserne også bliver opmærk-

somme på arrangementer andre steder end der, hvor 

de lige selv er engageret. 

Jeg ved ikke hvordan I har det, men i årets løb har jeg 

været til mange gode og meget forskelligartede arran-

gementer i Hørve og omegn, og jeg har ærgret mig 

En dag på mit arbejde 
over, at jeg har været nødt til at fravælge endnu flere 

arrangementer, som jeg egentlig gerne ville have delta-

get i, hvis ikke det var fordi, hverdagen også skal hæn-

ge sammen, og arbejdet skal passes. Hvis der er andre 

der har det på samme måde, når de læser 4534, så har 

vi nået et af målene med nyhedsbrevet 4534. 

Her i årets sidste udgave, skal der lyde en stor tak til 

alle jer der trofast sender oplysninger om alle jeres ak-

tiviteter og arrangementer til 4534, uden jeres bidrag 

ville nyhedsbrevet 4534 ikke eksistere. Tak til de flittige 

hjælpere, som læser korrektur og sørger for at 4534 

bliver fordelt til medborgerhus, bibliotek m.fl. og kom-

mer op at hænge på opslagstavler rundt om i byen, og 

en tak for jeres opbakning til vores annoncører. 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul til jer alle og på 

gensyn i 2016 

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Familie- og konfirmandgudstjeneste  

kl. 10.30 i Hørve kirke 

1. søndag i advent d. 29. november –  

Gudstjenesten starter programmet for  

Julesøndag i Hørve 

Inden længe er vi i december og vi varmer sammen 
op til jul med en stemningsfuld gudstjeneste,  

som start på adventstiden – kirkens nytår. 
 

Adventstiden er fuld af forventningens glæde.  
Vi tænder lys og lader lysene skinne og varme os i 

mørket op mod jul. Vi skal høre om den store stjerne 
og den lille himmelkonge - der er verdens lys.  

Kom og syng med sammen med årets konfirmander, 
der medvirker ved gudstjenesten. 

 
Efter kirketid går vi fra Hørve Kirke i fakkeloptog til 

stationen, hvor juletræet tændes.  

Og så åbner konfirmandernes honningkage-

salg hos bageren, hvor byens børn selv kan  

dekorere honninghjerter med hjælp fra konfirmander-
ne. Der vil også være salg af lys, engle og skrabelod-

der til fordel for Danmissions Fremtidsbørn.  
Kik forbi i konfirmandboden! 

Vel mødt til en fælles stjernestund! 
Kirkens præster, medarbejdere og menighedsråd 



VallekildeJUL 
Kunst, kultur og Vallekildehygge 

Kom og besøg en stemningsfuld, historisk landsby. 

5. & 6. december 2015 
Lørdag & søndag kl. 11 - 18 

 

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere  
og kirker. 

Oplev bl.a. koncerter, lyrik, julestuer og fortællinger,  

se udstillinger med bl.a. uld, billedkunst, litteraturcafé,  

keramik, tekstil m.m.m. 

Læs mere på www.vallekildejul.dk 

Julejazz  
søndag d. 6. dec. 

 kl. 14.00 i Korskirken 
Gratis adgang. 

De dygtige musikere:  

Hanne Helledie, Mikkel & Jens Christian Uhrenholt,  

vil spille festlig og stemningsfuld julejazz  

på klaver, saxofon og bas.  

Søndag d. 6 dec. kl. 10.30    

Englegudstjeneste  
i Vallekilde kirke 

Med børnekoret fra  

Vallekilde Hørve friskole 





 

 

Torsdag d. 3. december  

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 3. december   

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Pensionistforeningen 
 

 Julehygge   
Torsdag d. 3. december kl. 14.30 

i aulaen på Hørve Skole 

  

Tonny Larsen spiller julemusik, vi skal høre  

julehistorie, nyde gløgg, kaffe, æbleskiver,  
knas og lotteri.   

 

Årets sidste bankospil på Hørve skole 
Torsdag den 17. december kl. 14.00  

for foreningens medlemmer. 

Banko 
Torsdag d. 3. december kl. 1400 

Der er banko i Cafeen– Pris pr. Plade 5,- kr. 
Pris for kaffe og kage: 20,- kr.  

 

Julecafe 
søndag d. 6. december kl. 1400 

Ulla Bjerre synger julesange for os. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

 

Knipling—Mandag 
d. 7. d. 14. og d. 21. december kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

 

Gudstjeneste 

Torsdag d. 17. december kl. 1400 
Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 





KLIP 9  

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Tirsdagstræf   
kl. 14.00 i Den Gamle Friskole 

 

Vore nye naboer—1. december. 

På rejsen ned ad Donau passerer man 

6 lande der tidligere lå bag jerntæppet. 

Gennem århundreder har floden spillet 

en stor rolle i den omskiftelige historie. 

Det er fra en rejse ned ad Donau, fra 

Wien til Sortehavet, Jens Rubæk viser 

billeder og fortæller indtryk fra rejsen. 

 

Sidste nyt fra børnehjemmet 

Mitraniketan— 8. december 

Benedikte Mengel & Niels Henrik An-
dreasen har igen været på børnehjem-
met. De store oplevelser fortæller de 
igen om samt om deres tur til det nord-
østlige Indien 

 

Christiansfeld og grænselandet 

15. december 

Denne eftermiddag fortæller Inger Han-
sen, Mørkøv, om sine oplevelser i den 
berømte og hæderkronede gamle by, 
Christiansfeld, som nu er blevet fredet 
af Unesco. Samtidig vil hun fortælle om 
det gamle grænseland. 

http://www.klip9.dk/
http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Det sker i Vallekilde-Hørve sognekirker & Mødesal  

JULESANGAFTEN 
 

Præstegården i Vallekilde 
torsdag den 3. december kl. 19.00 

 

Vi Synger  mange af de dejlige  jule salmer og sange. 
I pausen serveres kaffe og æbleskiver. Efter en lille 

julehistorie synger vi ønsker fra de tilstedeværende.     
Daniel Abildgaard sørger for musikken. 

 
Alle er hjertelig velkommen til  

en aften med julehygge. 

SYNG SAMMEN GRUPPEN   
 

Syng sammen gruppen der er startet op som et  

samarbejde mellem medborgerhuset og  
menighedsrådet,  der hen over efteråret  har  sunget   

mandag i ulige uger i musiklokalet på Hørve skole, 
med et stort fremmøde, forsøger at forsætte efter 

nytår med opstart  mandag i uge 3. 
Mere om det i januar udgaven. Alle er velkommen til 

at være med. Daniel Abilgaard er den musikalske  
leder og alle synger vi med så godt vi kan. 

Kom og vær med . 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


Julen i vores kirker 
Søndag d. 29. november, 1 søndag i advent 

Hørve Kirke, kl. 10.30—Julesøndag 

Korskirken i Vallekilde, 19.00 

efter gudstjenesten er der gløgg m.m.  

Søndag d. 6. december, 2. søndag i advent 
Vallekilde sognekirke kl. 10.30,  

Familiegudstjeneste  

Søndag d. 13. december, 3. søndag i advent 
Korskirken i Vallekilde, kl. 10.00 

 De 9 læsninger og kirkekaffe  

Vallekilde sognekirke, kl. 10.30 Gudstjeneste 

Søndag d. 20. december, 4. søndag i advent 

Vallekilde sognekirke, kl. 10.30 

De 9 læsninger 

Torsdag d. 24. december, juleaften 
Vallekilde sognekirke kl. 14.00 Gudstjeneste  

Korskirken i Vallekilde kl. 15.30 Gudstjeneste  

Hørve kirke kl. 15.30 Gudstjeneste  

Fredag 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  
Hørve Kirke kl. 10.30 gudstjeneste 

 

Hvad stemmer vi om? 
Vi skal stemme ja eller nej til at ændre retsforbe-

holdet til en tilvalgsordning. En særaftale, hvor vi 
afgiver suverænitet og deltager i EU’s retspolitik 

på overstatsligt niveau, men hvor det politiske  
flertal i Folketinget alligevel selv vælger, hvilke  

EU-regler vi vil deltage i. 
 

Læs mere på www.givmigsvar.nu 

FOLKERAFSTEMNING  

TORSDAG 3. DECEMBER 2015   

VALLEKILDE-HØRVE FRITIDSCENTER  

Kl. 9.00—20.00 



 

 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: 
KIRKER 

Lammefjordens  

aktive kvinder 

Marianne Petersen 

aktivekvinder@hotmal.com 

Dragsholm Lokalhistoriske 

Forening 

Bente Mohrbutter 

bmohrbutter@mail.dk  

Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter 

www.v-h-f.dk 

Jens Lundgaard 

JLU@V-H-F.dk 

Tlf.: 22 14 65 16  

Foreningen ”4534”  

Jens Rubæk 

rubaek@dbmail.dk 

Tlf.: 23 10 85 85 

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 

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  

Sydskolen 

Afdeling Hørve  

Skolegade 11 

Tlf.: 59 66 69 00 

www.sydskolen.odsherred.dk 

Vallekilde-Hørve  

Friskole og Børnehave 

 

www.vhfriskole.dk 

Bevægelseshaven 

Vuggestue og børnehave  

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 

Gymnastik  

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35 

Løberne 

Connie Villumsen 

Connie@v-h-g.dk 

Tlf.: 25 67 09 60 

Pentanque 

Anni Petersen 

Anni@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 69 44 

Badminton 

Jørgen Nyholm 

Badminton@v-h-g.dk 

Tlf.: 20 44 60 91  

Stavgang 

Astrid Madsen 

Tlf.: 59 65 65 93 

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 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 

Privat dagpleje i Hørve  

Jette Hansen 

 sommerhus@os.dk 

Tlf.:  50 94 36 23  

Dragsholm  

Svømmeklub 

Www.drsk.dk 

Betina Larsen  

formand@drsk.dk 

Tlf.: 26 58 47 35 

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

