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Tillykke til  

Vallekilde Højskole som 

fylder 150 år d. 1. november.  
 

Læs hvordan du kan være med 

til at fejre dagen på side 3 

Hermed novemberudgaven af 

4534 med masser af gode bud 

på hvad du kan bruge en mørk 

novemberdag til.    



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  

december 2015 er: 

20. november 2015 

Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 262 modtagere 

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

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

Dagplejerne fra Hørve og Fårevejle, havde onsdag 

eftermiddag arrangeret en "forældre arbejdsdag" i 

vores legestue. Alle forældre blev inviteret til at kom-

me efter klokken 14.00 for at hjælpe med at lave en 

fed og indbydende legeplads til de mindste dagpleje-

børn i byerne. 

Der blev fjernet ukrudt, lavet pilehytte, lavet gynge-

stativ, malet, lagt småsten ved indgangspartiet, lagt 

nyt tag på shelter og lavet mad, som alle sluttede 

med at spise. Med en kæmpe stor opbakning fra for-

ældre, pædagoger, dagplejere og deres ægtefæller 

lykkes det stort set at blive færdig med det hele, dog 

skal det lige nævnes at fredag eftermiddag tropper 

der igen forældre op for at lave gyngestativet færdig. 

Arbejdsdag i legestuen "Fidusen" 

Vi vil gerne takke  

Jacob Helgogaard  

som har sponsoreret sten,  

Flemming og Jimmy  

Vejleby for pil,  

og borgerforeningen for 

hjælp til gyngestativ,  

Hørve Maskinhandel v/Gert 

for lån af minilæsser, 

Fjordlyst for lån af  

minigraver samt XL byg 

(Hørve) for et godt tilbud 

og hurtigt levering. 

Hilsen dagplejeren i  

Hørve og Fårevejle 

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Vallekilde Højskole er en af de første højskoler i Dan-

mark, og søndag den 1. november 2015 fylder vi 150 år. 
Kom og vær med til at fejre højskolen på en dag med 

plads til både nostalgi og fremtidsvisioner. 

Oplev 150 år fortalt i billeder, løs gåderne i grundlægger 

Ernst Triers kontor fra 1865, få indblik i elevernes sene-
ste oplevelser fra Sydkorea, fra en kostskole i Zambia og 

et hiphopstudie i Egypten. Smag en historisk menu, hør 
hvilke nationale udfordringer Vallekilde Højskole bidra-

ger til i dag og afrund dagen med den enestående udsigt 
over det første område af Lammefjorden, der blev ind-

dæmmet i 1850’erne, mens du oplever et festfyrværkeri 
af historiske dimensioner. 

PROGRAM: 

11.00 – Dørene åbnes 

12.00 – Velkomsttale v/bestyrelsesformand  
  Mogens Hemmingsen og forstander  

  Torben Smidt Hansen 
 

12.30 – Historisk frokostbuffet  
  (tilmelding nødvendig herunder) 
 

13.30-15.30 – Åbent Hus med mulighed for at løse 

  mysterier fra 1865, prøve kræfter med en 
  drone, se arkivets guldskat, høre om  

  elevernes oplevelser fra verden anno  
  2015, opleve et magisk camera obscura- 

  rum, få en historisk rundvisning, tage  
  børnene med og lege med playful con  

  structions, besøge Øvelseshuset og prøve 

  en rejse i 150 års bevægelse. 
 

15.30 – Åben café 
 

16.00 – Visioner for Vallekilde Højskole de næste  
  150 år v/forstander Torben Smidt Hansen 
 

17.00 – Fællessang fra Højskolesangbogen 
 

18.00 – Historisk middag (tilmelding til middag  

  nødvendig herunder) 
 

19.30 – Festfyrværkeri med udsigt til Svinninge  
  Vejle 

TID: 1. november kl. 11.00 – 19.30. 

Frokost: 75 kr. Middag: 75 kr. Frokost og  

middag: 150 kr. Børn: 50 kr. per måltid. 

Læs mere på www.vallekilde.dk 

Billedet er fra en fastelavnsfest på Vallekilde Højskole omkring 1908. 



JULESØNDAG  

I BØGELUNDEN 
SØNDAG D. 29. NOVEMBER  

Hold øje med programmet  

på Facebook og i ugeavisen.  
 

Vi ses i Bøgelunden 



Billetter købes ved indgangen, på "Place2book"  

eller bestilles på billet@drauget.dk  

Søren Korshøj Duo 

Torsdag d. 5. november 

Kl.19.30 

Hørve Medborgerhus 

Nørregade 14,  

4534 Hørve 

Entré: 100 kr.  

 

Søren Korshøj skriver den slags sange der er svære at 

slippe.   

Troubaduren fra Tappernøje, og medarrangør af folk  

festivalen ”Musik over Præstø Fjord” præsenterer  

sangene fra sit fjerde album ”Skyggen af sol” samt en 

række af sine andre sange.   

Historier om alt fra posemandens hund til glæden ved at 

have gode naboer kædes sammen i et finurligt spind af 

poesi, humor, eftertænksomhed og forhåbentlig lyst at 

synge med.  

Velkommen i det Korshøjske univers, eller som han syn-

ger i ”Optimistens Blues” Den som smiler dagligt, ler nok 

bedst til sidst. Han er sprunget ud som optimist. 

Nicolai Engstrøm & Michael Abel 

Nicolai Engstrøm faldt i gryden i tresserne(beatles, Dono-

van, Dylan, James Taylor, Bert Jansch osv) 

Oprindeligt udannet klassisk guitarist på “kongekons”. 

Efter endt uddannelse vendte Nicolai tilbage til det, som 

han som udgangspunkt havde beskæftiget sig med, men 

nu med focus på at skrive musik selv. 

Michael Abel er i dagligdagen en engageret forsvarsadvo-

kat, men har i mere end 40 år samtidig været aktiv på 

“visefronten”. Han er med sin sang og sin guitar rundet af 

den nyere nordiske visetradition. 

Hørve Medborgerhus 

Nørregade 14,  

4534 Hørve 

Entré: 100 kr.  

Torsdag  

d. 26. november 

Kl.19.30 

 

Billetter købes ved indgangen, på "Place2book"  

eller bestilles på billet@drauget.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
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


Pensionistforeningen 
 

 Generalforsamling  
Torsdag d. 5. november kl. 14.00 

i aulaen på Hørve Skole 

 Dagsorden ifølge vedtægterne 

Efter Generalforsamlingen, vil Borgmester  

Thomas Adelskov i anledning af foreningens  
75 års jubilæum være tilstede  

under kaffen og fortælle lidt om hvad der sker 
 i kommunen her og nu. 

Vi slutter dagen med et Temamøde om ældrerådets 
arbejde I Odsherred Kommune ved Formand  

Inger Zander Andersen og Bodil Juul Jensen. 

 

Bankospil på Hørve skole 
Torsdag den 19. november kl. 14.00  

for foreningens medlemmer. 

 

Kortspil hver tirsdag kl. 14.00 
Bakkegården 38  

 

 

Tak,  til sponsorer i anledning af  
vores 75 års jubilæums- bankospil. 

 

Dragsholm lokalhistoriske forening 

NY ARKIVALIERONLINE  
OG ANDET GODT PÅ NETTET  

til hjælp for slægts- og lokalhistorisk forskning 

 Foredrag af slægtsforsker,  
Michael Horn, Fårevejle 

Tirsdag den 17. november,  
kl. 19.00 i Aksen i Asnæs  

  

Medlemmer ingen entré 
ikke-medlemmer: entré 20 kr.  

Kaffe kan købes. 



Mandag d. 2 november  Kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Torsdag d. 5 november  Kl. 1400 

Der er banko i cafeen ved Lions Club. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Mandag d. 9 november  Kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Torsdag d. 12 november  Kl. 1400 

Sangeftermiddag ved Johannes Carlsen. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Søndag d. 15 november  Kl. 1400 

Søndagscafe ved harmonikagruppen H.O.M. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

Mandag d. 16 november  Kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Mandag d. 23 november  Kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Torsdag d. 26 november  Kl. 1400 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Janne Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Mandag d. 30 november  Kl. 1300 

Knipling ved Ruth Carlsen i daghjemmet. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 





En aften om unge og rusmidler 

Tirsdag den 20 oktober lagde Vallekilde Hørve fritidscenter  

lokaler til en aften med temaet Unge og Rusmidler, arrangeret af 

Ungehuset i Hørve. 

Sine Norbo som har arbejdet de sidste 20 år med misbrug på 

alle niveauer var inviteret til en gennemgang og diskussion  

omkring Unge og rusmidler. 

Jeg vil tro der mødte en 40 – 45 op med store forventninger til 

aftenen. Efter en kort velkomst af os fra Ungehuse, kom  

kommunedirektør Gitte Løvgren og informerede kort om  

kommunens arbejde med unge og misbrugere. Her lagde hun 

især vægt på hvor vigtigt det er og holde den unge i gang efter 

endt skole og få dem i gang med en uddannelse. 

Så fik Sine ordet, og jeg skal love for vi kom igennem et hav af 

stoffer og deres virkning på mennesket. Vi fik værktøjer til  

hvilke tegn vi kunne se på den unge som er på vej i et misbrug. 

Vi fik lært hvor vigtigt forældresamarbejdet er for at kunne  

bekæmpe dette her. 

Jeg vil ikke gå i dybere i detaljen, blot sige vi havde en super 

aften. Sine har efterfølgende fortalt at hun var meget imponeret 

over den energi vi havde, og det store arbejde vi gør for de  

unge. 

Som konklusion på aftenen kan jeg nævne at vi påtænker og 

lave et foredrag mere men denne gang for de unge (det er  

nemlig en helt anden måde hun arbejder med dem på) samtidig 

vil vi i Ungehuset være tovholdere på og finde et passende antal 

frivillige der vil arbejde med rammer så vi kan holde en ungefest  

med passende mellemrum. 

Tak for flot fremmøde 

Ungehuset I Hørve 

Søren With, Formand 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Onsdag den 25. november, kl. 14.00 til16.30 

Strikkedamer i  Præstegårdens mødesal 

Har du lyst til at være med, så mød bare op eller ring til   

Marianne Møllegaard tlf.  59 65 75 17   

Det sker i Vallekilde-Hørve sognekirker & Mødesal  

GAMLE JULETRADITIONER 
 

Præstegården i Vallekilde 
torsdag den 19. november kl. 19.00 

 

Ingen i år  får vi glæde af  Kaare Johannesen´s ( kendt fra TV 

øst ) fantastiske fortællerkunst , når  han  kommer  til Præste-

gården i Vallekilde. Kaare vil i år fortælle om julen der som  

bekendt er en fejring af Jesu fødsel, men ser man nærmere,  

opdager man at der er langt mere i det end som så. Julen er i 

virkeligheden fyldt med hedenskab,  åndetro og soldyrkelse, og 

for ikke så længe siden var julen forbundet med lege, der selv 

med moderne øjne var ganske vovede.   

 

Alle er velkommen. Der vil være kaffe og kage i pausen.  

Denne aften vil der være en entre på 40 kr.  Dette beløb går til 

julehjælp blandt udsatte børnefamilier i sognene.  

Sognekirken besøger Korskirken   
til gudstjeneste søndag d. 22. november kl. 10.00 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


Torsdag d. 3. november 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

Torsdag d. 3. november  

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

KLIP 9  

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Politikere og journalister  

- en eksplosiv coctail 

Mandag d. 9. november, kl. 19.30  

Vallekilde Højskole 

Troels Mylenberg, nuværende chefredaktør på Fyns 

Amts Avis (og tidligere forstander på Vallekilde  

Højskole) lægger vejen forbi Vallekilde. Troels har 

stort kendskab til både journalisternes dilemmaer i 

en mediebåren virkelighed - og til det politiske spil. 

Af samme åsag benyttes han flittigt som politisk  

kommentator og analytiker på diverse andre  

medier. 

Troels har da også noget 

at have sine  

analyser i. Gennem  

mange år har han haft sin 

gang på Christiansborg 

som reporter. Og han ved 

en hel del om spin. 

Velkommen til en stærk 

cocktail. 

SÆT X I KALENDEREN I DECEMBER 

3. dec. Julesangaften, Præstegården i Vallekilde 

5. dec.  Julekoncert med Linda Andrews og gospel kor 

  Korskirken, Vallekilde 

5. og 6. Vallekilde jul 

6. dec. Julejazz med Helledie/Urenholdt, Korskirken 

9. dec. Syng julen ind med Gitte Sonne i VHF 

13. dec. Julekoncert Sangskaderne, Hørve Kirke 

Læs mere i decemberudgaven af 4534 

http://www.klip9.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: 
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  

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

