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November i ”4534” 

byder på musik og 

sang, bøger og 

banko, hyggelige  

eftermiddage med 

historier og strikke-

tøj, besøg og debat, 

og så nærmer  

julen sig.   

Med hjælp fra byfornyelsesprojektet  

er der kommet lys på træerne ved XL-byg.   

Så har Hørve fået sin helt egen bager på Nørrega-

de, og vores lokale spillemand var stået tidligt op 

for at spille ”Der bor en bager på Nørregade” til 

den festlige åbning d. 4. oktober.  



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  

december 2014 er: 

20. november 2014 

4534 — På facebook og mail 

Du kan også læse 4534 på facebook,  

på siden ”4534” 
 

November udgave af 4534 er sendt på 

mail til 211 modtagere 
Vallekildevej som bevægelsesvej er  

begyndt at tage form. Her er de nye  

motionsredskaber ved indkørslen til  

Fritidscentret og busstopstedet ved Fakta.  



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/


 

Torsdag d. 6 nov. 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 6. nov. 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

7. og 8. nov. 

Tæppekursus 

28. og 29. nov. 

Taskekursus 

Læs mere om  

disse kurser på 

hjemmesiden. 

Hørve læser 

Så er det tid til at tælle sammen 

En roman, en novelle, en lydbog, et digt, at høre 

en oplæsning – det tæller for det samme nemlig 1 

stk. hver. 

Hvis 30 har hørt en oplæsning tæller det 30. 

Tæl hvor meget I har læst i september og 

oktober og send tallet til: 

Ulla@ullamhansen.dk,  

send en SMS til 28 55 93 88  

eller aflever resultatet  i postkassen  

ved Medborgerhuset.  

Vi vil gerne have jeres tal senest  

d. 3. november.  

Hørve læser 1001 bøger 

Andreas har læst ”De elendige” af Victor  

Hugo, andre har læst ”Tidsmaskinen” og 

”Klodernes kamp” af H.G. Wells og ”Kammerat 

Napoleon” af George Orwell.  

Det betyder, at der stadig er 997 gode  

bøger der venter på at blive læst.  

Så hvorfor ikke gribe udfordringen og få læst 

nogle af alle de bøger som du har hørt om, men 

aldrig har fået læst?  

Hørve læser jorden rundt  
Vores næste lille udfordring til de læseglade hedder  

”Hørve læser jorden rundt”.  

Læs mere på vores facebookgruppe ”Hørve læser”, når vi er klar.  

Men hvis du vil tyvstarte vil vi forslå bøger som ”Jorden rundt på 80 

dage” af Jules Verne eller ”Det lykkelige Arabien” af Thorkild Hansen.  

Lokaldemokratiudvalget 
inviterer alle lokal-

samfund til dialogmøde 
 

torsdag den 13. november  

fra klokken 19:00 – 21:30.  

I Cafeteriet ved  
Vallekilde-Hørve Hallerne,  

Idrætsvej 4,  
4534 Hørve 

 

I Vallekilde-Hørves Haller vil vi holde lokal-
demokratiudvalgets femte dialogmøde. Her 
vil vi bl.a. kunne høre om det lokale arbej-
de og engagement hos erhvervslivet, i for-
eningerne, hos medborgerhuset, i ungemil-
jøet, i kulturlivet og i det meget ambitiøse 
områdefornyelsesprojekt der lige nu er i 

gang i Hørve området. 

Derefter vil der være dialog med udgangs-
punkt i hele Odsherred – hvordan kan vi 
inspirere hinanden til at skabe gode lokal-
demokratiske processer, øget bosætning og 
vækst? Hvad skal der til for at vi udvikler 
os i samarbejde med hinanden og skaber 

de gode historier der kan løfte Odsherred? 

 

For yderligere information: Kontakt  
formand for lokaldemokratiudvalget  

Vagn Ytte Larsen på 21 78 93 83 eller 
projektleder Mette Mathiasen  

på 29 27 55 80 



 



PENSIONISTFORENINGEN  

Nærmere oplysninger 

Bent Madsen tlf. 59656097.  

Torsdag den 20. november 

Banko kl. 14 på Hørve Skole.  

(kun for medlemmer)  

Generalforsamling  

torsdag d. 13. november kl. 14.30 

i aulaen på Hørve Skole  

I forlængelse af generalforsamlingen kommer 

Johnny S. Winther fra Vestsjællands politi og  

giver gode råd om at forebygge indbrud i vore 

huse, tricktyverier på gader og forretninger 

bliver også omtalt.  
 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer,  

men alle interesserede er velkommen til at komme og 

høre Johnny S. Winther. 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Kirkebytte  

Søndag d. 23. november 

 kl. 10.00 i Korskirken 

 

Sognemenigheden besøger  

valgmenigheden til fælles guds-

tjeneste i Korskirken i Vallekilde 

og efterfølgende kaffe.  

STRIKKE- 

DAMERNE 

Mødes onsdag  

d. 26. november  

kl. 14.00—15.30  

i præstegården  

i Vallekilde 

Damerne strikker til  

Kirkens Korshær. Har du 

lyst til at være med, så 

mød bare op eller kontakt  

Birgit Jørgensen på  

tlf.: 59 65 68 71.  

Hvis du har et  

transportproblem,  

så finder vi en løsning. 

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

BØRNEKIRKE 

Søndag d. 9. november  

kl. 16.00 i Korskirken 
 

Interaktiv børnekirke ude og inde. 

Temaet vil være en overraskelse, men 

vi tør godt love, at det heller ikke 

denne gang bliver kedeligt!  

Bagefter spiser vi sammen.  

Det perfekte menneske 
 

Søndag d. 16. november kl. 15 i den gamle friskole 

Gudstjeneste kl. 14 i Korskirken 
 

 Nobody is perfect, - lyder de sidste ord fra en forelsket mand i en filmdialog 
(Some like it hot), hvor den attråede afslører, at ”hun” i virkeligheden er en mand. 

Med de ord in mente samler vi op på de foregående foredrag/oplæg om det per-

fekte menneske. Dem, der ikke før har været til debat om emnet, får hermed også 
mulighed for at få lidt input til at debattere ud fra. 

Og det er det, vi selv vil gøre, - debattere - denne sidste gang, hvor der ganske gi-
vet også kommer helt nye vinkler på emnet, - drømmen om det perfekte hjem, fa-

milie og indretning måske? Eller hvordan harmonerer vores tids stræben efter per-
fektion med evangeliets ord om det uperfekte (syndige) menneske? 

 
Vel mødt til debat for alle! 

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


Kulturtræf  

med flygtninge 
fra Syrien   

 

Medborgerhuset  

søndag d. 16.11. kl. 15. 
 

Kom og vær med til en hyggelig  
eftermiddag med flere af de syrere,  

der nu har fået bopæl i Hørve. 
 

Vi skal drikke kaffe og te og smage 
 noget af deres bagværk. De vil også 

 lave nogle smagsprøver af typisk mad fra 

deres  hverdag. 
 

Der vil være tolk til stede, men de vil 
meget gerne prøve at få en samtale i gang 

på dansk eller engelsk. 
 

Er dette noget for dig, så kom op i  
Medborgerhuset til en god oplevelse.  

Tilmeld dig til Inga Juul på tlf. 59656435 
eller på mail inga@parkvej5.dk.  

Det er gratis. 

mailto:inga@parkvej5.dk


Julen nærmer sig i 4534…….. 

Ungehuset i Hørve invitere til 
Julekoncert med Linda Andrews og 

hendes Absolute Gospel Singers 
 

26. november kl. 19.00 i Korskriken 
 

Kom og oplev tidligere X Factor vinder  

Linda Andrews med hendes store gospelkor Absolute 
Gospel Singers, i en forrygende julekoncert.  

I år er vores 2 skoler gået med i et projekt, hvor de øver 

nogle sange og der vil derved også komme lokale børn 
som synger med Linda.  

Køb billetter på www.billetto.dk 
Voksne 100 kr.  - børn 50 kr.  

1. søndag i advent i vores kirker 

30. november 
 

Hørve Kirke  

Gudstjeneste kl. 10.30 hvor konfirmanderne medvirker. Efter 

kirketid åbner konfirmanderne deres egen kirkebod på jule-

markedet i Fritidscenteret her sælger de Lys og honning-

kagehjerter til fordel for Danmissionens Fremtidsbørn. 

Korskirken, Vallekilde 

Gudstjeneste kl. 19.00. Traditionen tro er der gløgg og  

æbleskiver i præsteboligen efter gudstjenesten.  

Julesangaften  
torsdag d. 27. november kl. 19.00 

i præstegårdens mødesal, Vallekildevej 152 
 

Vi synger  alle de kendte julesange og salmer . 
I pausen er der kaffe, æbleskiver og hygge med 

en sød julehistorie. 

https://billetto.dk/da/events/julekoncert2014


HUSK AT SÆTTE x I KALENDEREN DEN 30. NOVEMBER 2014 

JULESØNDAG I VALLEKILDE-HØRVE FRITIDSCENTER  

FRA 12:00-16:30  

MASSER AF UNDERHOLDNING, BODER OG AKTIVITETER 

ENTRÉ FOR BØRN 50 KR. INCL. GODTEPOSE OG LEGELAND 

ENTRÉ FOR VOKSNE 25 KR.  

ARRANGERET AF HØRVE ERHVERVSFORENING 

JULESPAS, JULESANG, 

HOPPEBORG,  

RODEOTYR,  

DANS OM JULETRÆET, 

GODTEPOSER,  

ANSIGTSMALING,  

BØRNESTRIK,  

JULEDEKORATIONS-

VÆRKSTED, 

JULEBODER,  

NISSER,  

JULEMAND & JULEMOR, 

BØRNEKRÆMMER- 

BODER 

PONYTRÆKNING  

HESTEVOGNSKØRSEL, 

GLØGG & ÆBLESKIVER, 

SHOW MED  

PINO I JULEHUMØR  

OG MEGET MERE 

 

KOM MED HELE  

FAMILIEN OG LAD OS 

FÅ NOGEN  

HYGGELIGE TIMER I 

TOTAL JULESTEMNING. 



 
 

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

