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Sommeren står for
døren, det betyder,
at mange af de faste
aktiviteter holder ferie.
Til gengæld byder
4534 på masser af
sommeraktiviteter.
Så glæd jer.
4534 ønsker alle en
god sommer.
Vi ses til august.

3 af de nye malerier på gavlen ved
bageren, udført af elever på
Odsherred Gymnasiums billedkunstlinje i samarbejde med Michael Ising.

Martin Hamann muntre maleri på gavlen ved
KHN-Design - over for Bevægelseshaven.

4534
Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 275 modtagere
Vi har 330 som følger os på Facebooksiden ”4534”.

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

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
august 2016 er:

Nyttehaver i Hørve
En flok frivillige i Hørve har taget
initiativ til, at der er indrettet 10
nyttehaver på marken bag ved loppehallen.
Nyttehaverne er til de flygtninge, der
bor i lejligheder i Hørve. De 11 glade
haveejere fra Burma og Syrien glæder
sig rigtig meget til at komme i gang
med at så og plante i de nye haver.
Hvis du har haveredskaber, som du
ikke bruger, så vil de nye haveejere
blive rigtig glade for dem. Kontakt
Inga Juul på tlf.: 59 65 64 35 eller
Inga@parkvej5.dk

20. juli 2016

www.4534.dk

Haverne fordeles, og frø sponsoreret af Anders
Jensen, fra Weibulls frøfirma, bliver studeret og
fordelt.

Hørve inviterer til

Sommersjov i Bøgelunden
Søndag d. 26. juni kl. 14

Sommerbanko for børn og voksne
i Aulaen på Hørve Skole
Pensionistforeningen arrangerer sommerens
hyggeligste bankospil og byder på kaffe, saft
og kage til spillerne.

Søndag d. 17. juli kl. 14
Kaffeselskab i Bøgelunden
Foreningen 4534 inviterer til kaffeselskab i
Bøgelunden. Vi byder på kaffe, te , saft og
kage og håber, at I medbringer det gode
humør.

Søndag d. 3. juli kl. 14

Søndag d. 24. juli kl. 14

Hip Hop dans for børn og voksne

GymnastikSjov i Bøgelunden

LevAs laver danse work shop for børn og
voksne med 2 dansere fra Hot Stepper.
Der er dejlig most og snobrød til alle der
danser med.

Gymnastikforeningen VHG laver en masse aktiviteter rundt i parken, så klæd jer på til at kunne
røre jer.
Husk vanddunken. Håber vi ses!

Søndag d. 10. juli kl. 14

Søndag d. 31. juli kl. 14

Spillemandsmusik i Bøgelunden

Alsang i Bøgelunden

Odsherredspillemændene, som er en
flok muntre damer, spiller op til dans
og leg.

Sognekirkerne i Hørve og Vallekilde inviterer
til sangglæde på tværs af kultur og alder med
Daniel Abildgaard og Andreas Bigom.

Det er gratis at deltage i alle arrangementer. Bøgelunden ligger ved Vallekildevej 8 i Hørve.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementerne enten til Medborgerhuset på Nørregade 14 eller aulaen på Hørve Skole, Skolegade 9.
Sommersjov i Bøgelunden har fået støtte fra puljen ”Små hurtige succeser” i forbindelse med byfornyelsesprojektet.

Program for Gang i Gaden 17. juni
Kl. 16.00

Velkomst ved Stationsbygningen – vores lokale drivkraft og
politiker Helge Fredslund siger et par ord

Farvehandelen

Kl. 16.15

Startskud med Mikkeler Running Clubs special udgave
’LØB I GADEN’

Vi tilsætter nye toner og kulør til den gamle farvehandel! Fyld glasset og
maverne til tonerne af rytmer fra den unge musikscene. Her er også plads til børn og
fri leg

Deltag i løbet og nyd en kold Mikkeler-øl i LevAs nye café i
Stationsbygningen

Program for Farvehandelen
Kl. 18.00

Foreningen ’mad og integration’ viser lidt af hvad vi har at
byde på. Der vil også være lidt godt fra Odsherreds egne
specialiteter

Medborgerhuset

Kl. 18.15

Kom og hør spændende oplæg fra iværksættere og ildsjæle omkring byfornyelse,
vækstinitiativer og nye fællesrum og vær selv med til at finde nye veje for fremtidens
Hørve. Der vil være kaffe og kage under debat og oplæg

Musikken spiller op – blandt andet med duoen Cecilie
og André samt Vallekildes eget Partyorkester

Stationen

Program for Medborgerhuset

Der er igen kommet liv i den gamle stationsbygning, hvor LevAs er ved at åbne en
cafe. Kom og hør om cafeen og del en lokal Mikeller-øl med din genbo.

Kl. 16.15

Kl. 16.30

Hørves tomme lokaler og spirende initiativer åbner døren for spændende aktiviteter:

Oplæg ved Ebbe Bertelsen, initiativtager til Jyderups nye cafe Habibi en socialøkonomisk virksomhed, der samler byens borgere om lokal
udvikling

Programmet for Stationsbygningen
Kl. 16.00

Velkomst

Kl. 17.00

Oplæg ved Jesper Koefoed-Melson, direktør i GivRum om brugen af
tomme bygninger til kulturelle og sociale formål

Kl. 16.15

Startskud på LØB I GADEN

Kl. 17.30

Kom selv på banen med ideer til fremtidens Hørve

Kl. 19.30

Præsentation af LevAs nye café

Kl. 20.00

Surprise fernisering!

Kl. 20.30

Koncert

Værkstedet
Kom og tag del i værkstedshyggen bag Medborgerhuset, hvor et nyt værksted er ved
at starte op. Med kaffe på kanden og mulighed for at se lokal kunsthåndværk, er der
de bedste forudsætninger for at komme med idéer til fremtidens aktiviteter på
værkstedet

Forsætter på næste side ………….

Program Gang i gaden - forsat
Kilden 16
Mangler du et roligt værested, en dagens ret, et brætspil? Måske lidt kunst eller
musik? Vallekilde Højskole byder ind med idéer og inspiration – så kom forbi og slut
dig til os på Vallekildevej 16.

Pensionistforeningen
Kortspillet fortsætter sommeren
igennem hver tirsdag kl. 14.00,
på Bakkegården nr. 38.

Jans Grønt
Kig ind i Jans nye biks i den gamle kro hvor du kan få friske grøntsager fra grønttorvet, specialvarer og endda prøve lykken i kasinoet

Solnedgang og Iftar
Kl. 22.00

For de nyankomne borgere, der fejrer Ramadanen. I år slutter vi af
med Iftar – det måltid, der i Islam deles med familie og venner når
solen går ned og fasten brydes. Alle er velkomne! (sted oplyses
senere)

Hvad er ‘Gang i gaden’?
Gang i Gaden er en endags-begivenhed, hvor lokale og byens venner laver smagsprøver på hvilke muligheder, der kan være i byens tomme lokaler, samt hvilke fællesskaber, der kan opstå, når fremtidens Hørve skal formes.
Tomme lokaler og nye initiativer omkring Hørve hovedgade vil tages i brug og istandsættes til lejligheden. Hvert lokale vil have forskellige aktiviteter, som peger i retning
af, hvad det kan blive i fremtiden.
Bag arrangementet står BYGGESTEN sammen med en bred skare af lokale borgere og
andre af byens væresteder, foreninger og institutioner.
Kontaktperson for BYGGESTEN
Michael Ulfstjerne, 29721103, ulfstjerne.perifaerd@gmail.com

Sommerudflugt torsdag
den 11. august
med sejltur på Sorø Sø.

Vi starter sæsonen op igen
den 1. September.
Bestyrelsen ønsker alle en
rigtig dejlig sommer.

Voyage de Nuit

Torsdag d. 2. juni Kl. 20:00
Aksen - Kulturhuset i Asnæs
Centervejen 91, 4550 Asnæs
Entré: 100 kr.

Fem musikere, fem kulturer bragt sammen af
lidenskab, Auvergne, frugtbar jord mellem Irland og Middelhavet, tilbyder en følelse af flugt
ind i en ny verden langt fra enhver nøjsomhed.
Voyage de Nuit er rygraden i irske melodier med
forgreninger både til jazz, flamenco eller Auvergne, drevet af orientalske rytmer! Fantastisk
folkemusik fra 5 lidenskabelige musikere!

Billetter købes ved
indgangen, på
"Place2book"
eller bestilles på billet@drauget.dk

KLIP 9
Sommersjov i Hørve!
Husker du Hørve-legene? Var du måske med dengang?

Snart inviterer Vallekilde-Hørve Fritidscenter, Hørve
Idrætsforening, HK Lammefjorden og Vallekilde-Hørve
Gymnastikforening til 5-kamp lørdag den 13. august i og
omkring Fritidscentret.
Men allerede nu, kan du begynde at samle deltagere til 'dit
hold', der skal bestå af 4 personer. Holdene vil komme til at
dyste i 5 forskellige idrætslege.
Tilmelding vil koste 50 kr. pr. hold.
Vi vil skabe rammerne for en hyggelig eftermiddag med
udfordringer - og der vil som afslutning være mulighed for at
deltage i aftenhygge, når Mette og Henrik tænder op i grillen
udendørs. Prisen for grillarrangementet vil blive annonceret i
den kommende invitation.
Vi glæder os til at se jer VHF / HIF / HKL / VHG

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve
Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk

Vallekilde Valgmenighed
Sommerfest og grill
Vallekilde Valgmenighed holder sommerfest og grill d. 19. juni kl. 11.
Det sker i præstens have v.
Korskirken.
Ved festen vil Hanne Helledie og hendes
venner levere musikken, mens andre
sørger for salat og kød til grillen.
Der er mulighed for at begynde med
gudstjeneste kl. 10 og derefter være i det
grønne og nyde det. Spisningen starter
kl.12.

Vallekilde-Hørve sognekirker
Sommerfest og konfirmandindskrivning
I Vallekilde kirke får vi besøg af ”TeaterTasken” hvor
skuespiller Karen Nielsen fortæller om Babelstårnet – en
historie om menneskets manglende respekt overfor skaberværket. (Læs mere på www.teatertasken.dk).
Dette foregår søndag d. 12. juni kl. 14.00 ved en eftermiddagsgudstjeneste.
Dernæst inviteres alle til et festligt sommerfest-kaffebord
i Præstegården, hvor der også er indskrivning af årets
nye konfirmander.
Alle er velkommen.
HUSK: Til konfirmandindskrivning medbringes kopi
af dåbs- eller navneattest.

Prisen for mad & musik er 75 kr. for
voksne og 25 kr. for børn.
Der er tilmelding til Janne Sulkjær (tlf.59
65 65 80) eller på mail (mail@vallekildevalgmenighed.dk)

Alle interesserede (også ikke medlemmer) er velkommen til at deltage.

Tillykke til 3 medarbejdere
Efter gudstjenesten i Vallekilde søndag den 26. juni kl.
10.30 festligholder vi, at kirkesanger Margit Montan,
graver Lars Dall, og kirkesekretær Anne Grethe Jensen
alle i løbet af 2016 har været ansat ved Vallekilde-Hørve
kirker i 20 år.
Menighedsrådet åbner pølsevognen på parkeringspladsen
ved præstegården kl. 12.00. Alle er hjertelig velkommen
til at komme og hilse på de 3 jubilarer.

www.vallekilde-valgmenighed.dk

www.vallekildeoghoervekirker.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

Hørve Erhvervsforening
www.hørveby.dk
Bent Eriksen
bent.eriksen@sharkcontainers.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

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
Henning Lillelund
Tlf.: 59 65 63 82.

Find mange flere oplysninger om dit lokalområde
på vores helt egen hjemmeside

www.4534.dk

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

