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Kom maj, du søde, milde!  

Er en passende overskrift til maj i 4534, 

for nu er det for alvor tid til at komme 

ud i området. Vi skal på udflugter, ud og 

løbe (og drikke øl), til bingo-trim, og så 

skal vi alle sammen hjælpe med at gøre 

4534 forårsren. 

Hvis maj ikke bliver helt så mild, er der 

stadig masser af muligheder for musik, 

foredrag og andre indendørs aktiviteter. 

Billeder fra HK Lammefjorden's ungdomsafslutning som 
i år blev afholdt i Svinningehallen. Der blev kåret 
årets spiller på alle hold og årets trænerpar i år 
blev Mikkel Anker og Jeppe Villumsen.  

Helge Fredslud får overrakt 

4534-prisen ved årets  

generalforsamling i  

foreningen 4534 
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Nyhedsbreve 4534 

Udgives af foreningen 

4534   

 

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  

juni og juli 2016 er: 

20. maj 2016 

www.4534.dk 

Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 273 modtagere 

Vi har 325 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på www.4534.dk  

Hvem har ikke prøvet at træde i en hundelort?  

Det lugter, det er besværligt, og man bliver rigtig 

sur og i dårligt humør. 

Nu prøver vi, om vi ved fælles hjælp kan gø-

re noget ved problemet. Foreningen 4534 

har købt ”Her må du gerne smide din hunde-

pose” klistermærker. Flinke borgere i Hørve, 

Skippinge og på Lillevangen stiller deres 

skraldespande til rådighed, så du kan kom-

me af med dine fyldte hundeposer.  

Så herfra er opfordringen til alle hundeejere: 

Posen i lommen 

Lorten i posen 

Posen i spanden 

Det kan næsten ikke være nemmere.  

På kortet kan du få et overblik over hvor der 

er skraldespande som du må putte din hun-

depose i. 



Pensionistforeningen 

Torsdag d. 12 maj  

Løvspringstur til Korsbæk på Bakken  

 Der er ikke flere ledige pladser ! 
  

Torsdag den 26. maj kl. 14.00 

 Forårssæsonens sidste bankospil  
for medlemmerne 

Onsdag den 18. maj 2016— Udflugt til Fyn 
 
Den årlige udflugt går i år til Sydfyn. Her skal vi besøge Svendborg Museum og 
Bregninge Kirke med Elvia Madigan og Sixten Sparres gravsted. Desuden kommer 
vi også til Valdemar Slot på Tåsinge. På vejen til Svendborg drikker vi formiddags-
kaffe på rastepladsen ved Nyborg. Museet i Svendborg er et statsanerkendt kul-
turhistorisk museum, som  arbejder med flere forskellige historiske emner, bl.a. 
forsorgshistorie. Vi får  en rundvisning med guide. 
 

Efter besøget på museet kører vi til Bregninge Kirke og ser Elvia Madigan og Sixten 
Sparres gravsted, hvorefter vi kører til Valdemar Slot. 
Her spiser vi den medbragte frokost (Sandwich). Og når vi er færdige med at spise, 
vil der være rundvisning på slottet, som ligger smukt, med udsigt til vandet og lige 
midt i det skønne parkområde. 
 

Når vi har set på slottet et par timer, er det tid til at drage hjemad igen, og på Sjæl-
land drejer vi ind på ”Skipperkroen” ved Mullerup Havn, hvor vi har bestilt middag 
til kl.18,30. 
 
Vi kører med bus fra brugsen i Fårevejle kl. 7.30, og fra Hørve 

Kirke Kl.7.40. Vi regner med at være hjemme ca. kl 21.00.  
 

Pris for medlemmer kr. 350,00 
Pris for ikke medlemmer kr. 500,00 

Eftermiddagskaffe er for egen regning 
Alle er velkommen 

 
Tilmelding senest mandag den 9. maj 2016 
På foreningen mailadresse:  
aktivekvinder@hotmail.com 
Til Grethe Olsen på tlf. 59 65 38 53,  
eller til Mona Rasmussen på tlf. 59 65 62 81    

Lammefjordens Aktive Kvinder 

Ferietur til Gøtakanalen og  
Læckø slot sidst i maj.  

 Hvor intet andet er nævnt, foregår 

arrangementerne i Aulaen,  
Sydskolen afdeling Hørve. 

Læckø Slot , foto  Petter Magnusson 

mailto:aktivekvinder@hotmail.com


Åbne arrangementer på Bakkegården 
 

Torsdag d. 12. maj kl.   930 

Tøjsalg ved Lisbeth i Glassalen 

Torsdag d. 12. maj 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 Janne Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20 kr. 

Torsdag den 19. maj kl. 19,00  
i Aksen, Asnæs:  

Gentagelse af filmen om  
Lammefjordens 100 års  
jubilæum i 1973, da nogen 
måtte gå forgæves  
første gang.  

Vises af Jens Hjorth Hansen,  
og Arne Andersen  
kommenterer filmen. 
 

Dragsholm  

Lokalhistoriske 

Forening  



Har du mistet overblikket over din økonomi? 

Tør du ikke kontakte dem, du skylder penge? 

Vil du vide, hvad der sker, hvis du ikke betaler 
din gæld? 

Eller er du bare nysgerrig og vil vide mere om 
gældsrådgivning 

KONTAKT 

ODSHERRED GÆLDSRÅDGIVNING 

Ring 20 25 03 22 hverdage mellem kl. 10-16 

eller skriv en mail til info@odsgr.dk 

Som noget nyt har vi fået mulighed for at holde 
møder i Medborgerhuset  Hørve. Der vil fortsat også 
være mulighed for at mødes på vores kontor i  
Nykøbing Sj.  

Læs mere på vores hjemmeside 

www.odsgr.dk 

mailto:odsherred.gaeldsraadgivning@gmail.com
http://www.odsgr.dk


Så er der atter Hold 4534 ren  

Kom og vær med d. 28. maj 2016  
 

Vi gentager succesen med en oprydningsdag i 
4534.  

VHG og Medborgerhuset står endnu engang som 
arrangører af denne dag. 

Vi mødes i Medborgerhuset til morgenkaffe kl. 
9.00.                                                       

Oprydningen finder sted fra kl. 9.30-11.30. 

Derefter samles vi i Medborgerhuset, hvor VHG er 
vært ved en lille forfriskning.  

I bliver sat sammen på hold til et bestemt område i 
byen. 

Det vil være dejligt, hvis rigtig mange tog familien 
med, så vi i fællesskab kan hjælpe til med at gøre 
vores by ren. 

Tilmelding sker til Inga Juul på  
mail inga@parkvej5.dk eller på telefon 59656435 
senest d. 20.maj. 

 
Vi håber på rigtig stor  
tilslutning til gavn for  
vores by! 

Vi  mødes foran Hørve Stationsbygning  

lørdag d. 7. maj kl. 11 

Alle er velkommen—alle kan være med, og man behøver 

ikke at være medlem. 

Til denne første fællestræning i MRC Chapter Hørve løber vi 

tre forskellige hold, som løber med tre forskellige hastighe-

der. 

 

Vi forventer at løbe ca. 6 km og alle hold løber samme rute.  

Vi begynder arrangementet med at præsentere de tre kap-

tajner, så tager vi det obligatoriske gruppebillede, så løber 

vi og bagefter nyder vi en kold øl sammen. (Vi giver øl til 

alle, som har løbet med på turen).  

Vi glæder os meget til at løbe og drikke øl med jer.  

Holdene er : 

 

Fejebladene:  

Langsomste løber 

sætter tempo/vi går 

nok lige så meget 

som vi løber, men vi 

gør det med stil og 

klasse. 

 

 

Mellemholdet:  

Vi løber pace ca. 

6.30 min. pr. km. Vi 

løber  ROLIGT og har 

overskud til at slud-

re, smile og nyde 

udsigten, men vi lø-

ber. 

 

Forest-og-dermed

–også-tættest-på-

øllet-holdet 

Vi løber pace 5.00 

min. pr. km. Vi har 

overskud til korte 

sætninger mens vi 

løber, og vi venter 

med at nyde udsig-

ten til vi har løbet og 

sidder med vores øl. 

mailto:inga@parkvej5.dk




 

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  

M. C. Hansens Duo 

Torsdag d. 12. maj Kl.19.30 
Hørve Medborgerhus 
Nørregade 14, 4534 Hørve 
Entré: 100 kr. 
 
OBS! Der er mulighed for  
spisning kl. 18.00.  
Menu: Chili Con Carne  
Dette bestilles 
på billet@drauget.dk  
Pris for spisning: 60 kr. 

Basco & Jullie 
Hjertland 

Lørdag d. 21. maj kl. 20:00 
Aksen - Kulturhuset i Asnæs 
Centervejen 91 
4550 Asnæs 
Entré: 100 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


www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Vallekilde Valgmenig-

Arrangementer i maj 
 

5. maj kl.11:  
Kr. Himmelfartsdag 
Rundvisning på den nye del af 
kirkegården v. Korskirken. 
 
22. maj kl.10 – 17:  
Udflugt til Sporvejsmuseet. 
 
29. maj kl. 10:  

”Kirkebyt” i Korskirken 

 

Alle er velkommen  

Forårsudflugt til Sporvejsmuseet 
 

Vallekilde Valgmenighed arrangerer udflugt søndag d. 22. maj. Dagen starter med 

morgensang i Korskirken kl. 10. Derefter er der udflugt til Sporvejsmuseet Skjolde-

næsholm. Museet ligger ved Valsølille Sø mellem Roskilde og Ringsted. Vi skal både 

se og prøvekøre gamle sporvogne og veteranbusser, - og dvæle ved lyden fra den-

gang, de var en helt naturlig del af dagligdagen. 

Vi spiser vores medbragte madpakker ved ”endestation” Eilers Eg. På hjemvejen ser 

vi Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Eftermiddagskaffe og kage får vi også. 

Alle interesserede er velkommen til at tilmelde sig senest den 15. maj til Karen Olsen 

(tlf. 59 65 74 54) eller Janne (tlf. 59 65 65 80). Pris for turen: 150 kr. 

”Kirkebyt” d. 29. maj 

Valgmenigheden og sognemenighederne i  

Vallekilde og Hørve mødes igen til fælles  

gudstjeneste d. 29. maj kl. 10. Denne gang  

er det i Korskirken. 

Efter gudstjenesten får vi kaffe, brød og en 

snak i Den gamle Friskole. 

Rundvisning på 
kirkegården ved 
Korskirken 
Der bliver rundvisning på den 

spændende ny anlagte udvidelse 

af Korskirkens kirkegård efter 

gudstjenesten d. 5. maj kl. 10,  

Kr. Himmelfartsdag, hvor alle er 

velkommen. 

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


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Vallekilde-Hørve sognekirker 

 

Strikkedamer   

Vi strikker i præstegåden  

onsdag den 25. maj kl. 14.00 til 16.30        

Har du lyst til at være med,  

så mød bare op eller ring til: 

Marianne Møllegaard tlf. 59 65 75 17  

Vi kan evt. hjælpe med transporten  

2. Pinsedag på Esterhøj   

Fælles Friluftsgudstjeneste  
  

Mandag den 16  maj  kl 11.00 på Esterhøj  
(indkørsel fra Veddingevej) 

Gudstjenesten afholdes under medvirken af  
præster og kirkepersonale fra alle 6 kirker i   
den gamle Dragsholm kommune . 

Alle er velkommen, Medbring evt.  stol eller 
et tæppe  

Efter gudstjenesten   er der mulighed for at  
spise sin medbragte mad sammen  

I tilfælde af  dårligt vejr  afholdes gudstjene-
sten i Asnæs kirke kl 11,15 der vil i så fald 
være info ved Esterhøj  

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 

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

