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Ferien går på hæld og 

høsten er begyndt,  

så nu er det tid til at 

komme i gang igen.  

I augustudgaven af 

4534 kan du bl.a. læse 

om sæsonstart for  

gymnastik og  

håndbold, bingotrim, 

krolf og en relancering 

af de gode gamle 

”Hørve-legene” 

 

Resultatet af landsby 

makeover ved gadekæret 

i Hørve og tingstedet i 

Vallekilde.  

Vi ønsker tillykke til  

Vallekilde som løb af 

med sejren i  

konkurrencen om det 

bedste projekt.  
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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  

september 2016 er: 

20. august 2016 

www.4534.dk 

Denne udgave af 

4534 er sendt på mail 

til 275 modtagere 

Vi har 329 som følger 

os på Facebooksiden 

”4534”.  

Husk du kan altid  

læse ”4534” på 

www.4534.dk  

Støtteforeningerne 

V H G 

I 

F 
Har aftenåbent  

fra 16—18 

Den første tirsdag i  

måneden  

for aflevering af  

effekter til loppemarkedet  

i loppehallen bag ved  

Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter.   

Lørdag  

d. 6. august   

Vi mødes ved  

stationen kl. 10 

og løber ca. 5  

eller ca. 7,5 km.   

- og bagefter er 

der en øl til dem 

der har løbet 

med. 

Se vores nye jobsektion  

bagerst i nyhedsbrevet 

Har du besøgt vores hjemmeside  

www.4534.dk ? 



Velkommen i VHG    Sæson 2016 — 2017 
Mandag i gymnastiksal:  

 

16.00 -16.50 Forældre/barn  fra 1½ år-3 år v. Inga, Liv og Lea 
17.00 -18.45 Juniormix spring og rytme 6.-9.klasse v. Tine,  
     Mathilde, Mathias, Casper N og Casper G  
     starter i hal 2 
18.45 -20.00 Gymnastik som træning v. Gitte Sonne 
 

Mandag i Hal 2 
 

16.30- 17.30 Minispring 1..-2. kl. Cilie, Christian, Caroline,   
    Gabriella, Mark og Marcus 
17.00-19.00  Juniormix 6.-9.klasse v. Tine, Mathilde, Mathias,  
    Casper N og Casper G  
 

    Mandag - Hørve Skoles aula:     
 

17.15-18.45 Yoga v. Neel Forchhammer 
       

        Tirsdag - mødested p-plads ved VHF:  
 

10.00-11.00 Stavgang v. Astrid Madsen 
 

   Tirsdag i gymnastiksal:  
 

16.15-17.00 eller 17.00-17.45 bemærk 2 hold 
  Krudtuglerne 1.og 2. år i børnehaven  
  v. Jytte, Tina, Mira og Emma 
17.45 –18.30  Fri tid 
18.30 –19.30 Motionsdamer v. Irene   
 

    Onsdag i gymnastiksal 
 

14.30-15.30 Pensionisterne v. Hans Nielsen 
15.30-16.30 Træn for livet v. Kirsten Petersen 
16.45-17.45 Minispr. For de der er på 3.år i børnehaven og  
    0.klasse v. Cilie, Julie, Camilla og Falke 
17.45-19.00  Fri tid 
19.00-20.00 Zumba fra 9. kl. v. Joyce og Lene 

    Torsdag i gymnastiksal:  
 

16.30 - 17.30 Små rytmepiger 0.-2. klasse v. Ellen, Sarah 
 og Josefine 

 

                      Torsdag i hal 2:  
 

16.30 - 18.00 Spring for 3.-6.klasse v. Thomas, Majken,  
       Elizabeth, David og Elliot 
19.45 - 22.00 Rigtige mænd fra 18 år v. Sven Øvre 
 

BABYMOTORIK: i salen v. Dorthe, Majbritt og Pernil-
le 

Holdet træner på følgende lørdage kl. 9.30-10.30 
d.3.9.,1.10.,5.11.,26.11 i 2016 og d.14.1.,4.2.,4.3. og 1.4. i 
2017 

Praktiske informationer:  

Sæsonstart: uge 36 fra 5/ 9-10/9 2016 i VHF, Idrætsvej 1, 4534 Hørve 

Pris:             Børn, alle hold i målgruppen, kr. 300 

  Voksne, ét hold, kr. 400,- flere hold kr. 600,- 

              Rigtige mænd kr. 600,- 

              Pensionistholdet kr. 300,- 

                     Stavgang kr. 300,-           

  Babymotorik kr.300,- 

Prøvetid og betaling: find dine hold i prøvetiden, uge 36-39.  
Betaling skal være sket inden du møder til træning i uge 40. Herefter er der ingen 
mulighed for prøvetid for hverken børn eller voksne, og der er kun træning for dem, 
som står på holdlisterne.   

Hjemmeside: Betal og tilmeld dig via www.v-h-g.dk  

Opvisning: Lørdag eftermiddag  d. 1.4.2017 fra kl. 12.30. De fleste hold  
deltager. Udgift til dragt, maks. kr. 300- pr. hold (gælder især opvisningshold) 

Evt. spørgsmål vedr. gymnastikken kontakt: 
Inga Juul 59656435/mail inga@v-h-g.dk 

http://www.v-h-g.dk/
mailto:inga@v-h-g.dk


HK Lammefjorden fejrer 

opstarten af nye sæson. 

Lørdag den 13. august 2016 kl. 10.00—

14.00 i Vallekilde-Hørve Fritidscenter, 

Idrætsvej 3, 434 Hørve. 

Alle piger og drenge årgang 2000—2007 

er velkommen— også selv om du ikke er 

medlem af HK Lammefjorden. Tag mor, 

far, søskende, naboer, bedstemor og 

venner fra skolen med.  

Du skal have tøj på, ligesom når du har 

idræt i skolen. Der vil være masser af 

sjove aktiviteter, hygge og fælles  

spisning.  

Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis 

du har spørgsmål, kan du kontakte  

Marianne Folkersen på tlf. 22 54 40 89 

eller Mie Toft Jensen på tlf. 23 84 30 76   

Spil KROLF   
sammen med os. 

Lågen er altid åben 

For alle der gerne vil dyrke nye interesser og 

som ønsker at se andre mennesker. 

Vi spiller foreløbig hver torsdag fra kl. 10—12 

Du er hjertelig velkommen, ung eller ældre. Vil 

du være en af os, der glæder sig til samværet 

med andre mennesker og ønsker lidt forandring 

omkring dig, så kom og vær med.  

Vi har bold og kølle du kan låne.  

Ring til 51 92 68 60 eller kom forbi når vi spiller 

på det grønne område ved Hørve Kirke.  

Med venlig hilsen  

Barhny  



Pensionistforeningen 

Kortspillet fortsætter sommeren 
igennem hver tirsdag kl. 14.00,  

på Bakkegården nr. 38. 

Vi starter sæsonen op med et 
spændende foredrag om Volmer 
Sørensens fantastiske liv og karri-
ere  ved  hans søn Stefan Fønss. 

Torsdag den 1. September kl. 
14,30 i aulaen på Hørve Skole.  

Tilmelding senest mandag  
den 29. august. 



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 grill-
arrangementet vil blive annonceret i den kommende 

invitation. 

 

Vi glæder os til at se jer - 

VHF / HIF / HKL / VHG 



KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Byvandring i Ordrup - rundtur i en terrænby 
ledet af Jesper Vad, Ordrup. 

 

Torsdag den 4. august kl. 18.30 

 

Mødested: Caféen ved Ordrup gadekær 

 

Rundturen begynder ved gadekæret, byens centrum den-
gang som nu. Herfra går vandringen op ad gangstien langs 
Ordrupvej, hvorfra man har fint udsyn til mange af de æld-
ste bygninger - og landskabet, som har formet byens topo-
grafi. For enden af gangstien svinger ruten op ad Møllebak-
ken til Ordrup mølle. Herfra et lille sving retur og videre op 
til sommerhusudstykningen på Solbakken, fra hvis top man 
har udsyn over hele Sejerøbugten. Den sidste del af turen 
går ned ad småveje tilbage til Caféen i Ordrup og en til-
trængt forfriskning. 

 

Praktisk: En kort tur, knap en kilometer. Stien langs Ord-
rupvej har en pæn stigning, men er netop blev restaureret, 
så den vil kunne gås med klapvogn - og rollator. Vejen op 
til Ordrup Mølle er forholdsvis stejl og knoldet, Solbakken 
er også stejl, men mere farbar. Den sidste del af turen til-
bage til gadekæret kan også være lidt udfordrende, så tu-
ren er ikke for gangbesværede. 

Kaffe kan købes   

Dragsholm  

Lokalhistoriske Forening  

http://www.klip9.dk/




Vallekilde-Hørve sognekirker 

SOGNE TUR TIL 
SEJERØ 

Søndag den 21. august kl. 8.00 

Vi mødes ved Hørve Kirke kl. 8.00, og kører til Havnsø hvor 
færgen sejler mod Sejerø kl. 8.40. Der er dejlig kaffe og mor-
genbrød på færgen. Vi skal til gudstjeneste i Sejerø Kirke kl. 
10.30, derefter skal vi høre lidt om kirken og Sejerø. Kl. 12.00 
spiser vi smørrebrød på restaurant Sejerø. Derefter kører vi 
øen rundt og besøger bl.a. Købmandsmuseet, galleriet og fy-
ret, inden vi vender tilbage til restaurant Sejerø, 
hvor eftermiddagskaffen venter. Kl. 17.40 sejler færgen tilbage 
mod Havnsø, og forventet hjemkomst kl. 19.00. Bemærk, 
at der er elevator på færgen, så alle kan komme op i salonen. 

Prisen for turen er kr. 200,- som betales i bussen. 

TILMELDING: Borgere i Vallekilde-Hørve sogne har fortrins-
ret til at deltage. (Udensogns kan skrives op, og vil få besked 
lige efter tilmeldingsfristens udløb). 

Tilmelding til kirkekontoret eller Inge-lise, mobil 20 43 91 54  
eller mail: ingehe@privat — senest  den 14. august. 

Strikkedamer   

Vi strikker til Kirkens korshær. Der strikkes den sid-
ste onsdag i måneden i Præstegården. Den næste 
strikkedato er 31. august. Vi strikker fra kl. 14.00 – 
16.30, så har du lyst til at være med, så mød bare op 
eller ring til Marianne Møllegård på tlf. 59 65 75 17. 

I efterårssæsonen 2015 er strikket følgende: 

8 store tæpper, 13 børnebluser/veste 
14 børnehuer og 4 par børnesokker.  
Til voksne: 24 halstørklæder,  
15 halsedisser/rør 34 huer 
12 par strømper og 18 par pulsvarmere.  

Radiogudstjeneste 

Søndag den 7  august  transmitterer DR 1  gudstjenesten fra 
Vallekilde kirke. Radioen sender fra kl. 9.55. Transmissionen fra 
kirken starter kl. 10,00. Sognepræst Jens Kirk og organist Daniel 
Abildgaard har tilrettelagt en festlig spillemands gudstjeneste 
hvor også lokale musikere deltager. 

Tirsdag den 30. august kl. 10  
musikalsk kirkefortælling i Hørve kirke.  

Sammen med performer Tine Mynster skal vi 
opleve Noahs Ark - en fortælling om at være i 
samme båd.  

Tine skaber musikglæde, 
når børn og voksne ind-
drages i en ny version af 
den fantastiske fortælling 
fra Det gamle Testamente.  
Arrangementet varer  
ca. ½ times tid. 

Odsherred Børnemusik festival 2016 –  
et samarbejde mellem Odsherred kommune og provsti 



Frivillige voksne til Ungehuset 

Til den kommende sæson kan vi godt bruge 4-6 frivillige voksne til 
og tage en "vagt" i Ungehuset hver 4.—5. uge. Vi har åbent hver 
mandag og torsdag mellem 18.00 - 21.30.  

Er du interesseret så kontakt Søren With på mail with@ofir.dk eller 
telefon 41 19 63 23.  

Der indhentes børneattest på alle voksne tilknyttet Ungehuset.  

Foreningen 4534 søger tekstforfattere til 

hjemmesiden www.4534.dk 

Vi har brug for nogle der har lyst til at laver tekster til vores hjem-

meside www.4534.dk  

Hvis du interessere dig for lokalsamfundet og lokalhistorie i 4534 og 

kan lide at skrive, så er det dig vi har brug for. 

Lige nu mangler vi tekster som præsenterer Hørve, Vallekilde,  

Skippinge, Bjergesø, Vejleby, Starreklinte og Vindekilde.  

Du behøver ikke at skrive om alle områder, det er helt fint, hvis du 

bare vil skrive om et af dem.  

Vi skal bruge en kort tekst ca. 50 – 100 ord, som give en introdukti-

on til det enkelte område. Derefter er der næsten frit slag. Du kan 

skrive om historien, lokalområdet, særlige steder osv.  

Hvis du laver teksten, så tager vi os af det tekniske med at få den 

lagt ud på hjemmesiden.  

Hvis du er interesseret eller vil vide mere om opgaven, så kontakt 
Ulla Margrethe på ulla@ullamhansen.dk  eller tlf. 28 55 93 88 .  

Velkommen til jobsektionen 

Frivilligt arbejde er ikke nødvendigvis ensbetydende 

med mange timer hver weekend og flere aftner om 

ugen med møder, bestyrelsesarbejde osv.  

Ofte er der brug for hjælp til konkret opgave, hvor 

den frivillige kun binder sig til en enkelt ofte tidsbe-

grænset opgave.   

På den måde kan du være med til at bidrage aktivt til 

vores lokalsamfund, også selv om du ikke har tid eller 

overskud til at engagere dig fast, du kan lære nye 

mennesker at kende, du kan vælge de opgaver, som 

du synes er sjove og spændene og passer til dine  

evner og kompetencer.  

Måske skal du kun bruge et par timer på at løse en 

opgave, som kan være fuldstændig uoverskuelig for 

andre.  

Men ofte er det svært lige at finde frem til dem der 

har lyst og mulighed for at hjælpe med en opgave, og 

så falder det tilbage på de sædvanlige ”Tordenskjolds 

soldater”, fordi det er dem man kender.  

Derfor forsøger vi her i 4534, at lave en jobsektion, 

hvor områdets foreninger kan søge frivillige til  

konkrete opgaver.  

Vi håber, at både foreningerne og alle jer derude 

rundt omkring vil tage godt i mod jobsektionen.  

http://www.4534.dk
mailto:ulla@ullamhansen.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 

Henning 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

