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Så har Hørve fået endnu et flot gavlmaleri. Det er malet på gavlen af Røde Kors Butikken.
Opgaven til kunstneren løb på at lave et motiv der signalerer, at her rækker vi hånden ud til
andre, der har det svært i vores verden. Det skulle samtidig være noget der fik folk til at stoppe op
og nyde og måske reflektere lidt over hvor godt vi egentlig har det. Det er Martin Hamann der har løst
opgaven med dette maleri, og Helge Fredslund, der har stillet opgaven.
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Støtteforeningerne

VHG / HIF
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. 3. september
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.

Pensionistforeningen
Foredrag om
Volmer Sørensens
fantastiske liv og karriere ved
hans søn Stefan Fønss.
Torsdag den 1. September kl. 14,30 i
aulaen på Hørve Skole.
Der vil være Kaffe, kage og lotteri.
Pris 50. kr. for medlemmer - ikke medlemmer 100. kr.

Kortspil hver tirsdag kl. 14.00,
på Bakkegården nr. 38.
Bankospil
Torsdag den 15. September kl. 14.00
for foreningens medlemmer

Sæsonen er lige startet
– men du kan stadig nå at være med i
Dragsholm Svømmeklub.

KLIP 9

NYHEDER:
Teenagesvømning, som er for dig der gerne vil holde dig i form, finpudse dine
svømmefærdigheder og måske lære nye svømmearter. På holdet er der både individuel træning og holdtræning. Vi svømmer hver fredag kl. 18.15 – 19.00.
Ung nybegynder, som er for dig der ikke har lært at svømme og måske har vandskræk. På holdet går vi roligt frem og tilpasser niveauet til den enkelte i vandet.
Vi svømmer hver fredag kl. 19.00 – 19.45.
Vandgymnastik, som er for dig som synes at det er fedt at være i vandet til musik, hvor du kan styrke dine muskler og træne bl.a. balance og koncentration.
Vandgymnastik har været på programmet i mange år i Dragsholm Svømmeklub med
stor succes og derfor har vi nu også hold om fredagen kl. 17.30 – 18.15.
Du skal tilmelde dig på vores hjemmeside www.drsk.dk ved at oprette en profil og
derefter gå til tilmelding for at tilmelde og betale. Er du i tvivl om holdet er noget for dig, så mød op 2 gange helt gratis og prøv hvor fedt det er at bevæge
sig i vand.
Vi har også mange andre gode tilbud for aldersgruppen 5 – 99 år…. Kig på hjemmesiden !
Vi glæder os til at se dig i Dragsholm Svømmeklub, som svømmer i Asnæs Svømmehal.
Hilsen Betina Larsen, formand DRSK

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

Fortællinger fra hele verden ved Korskirken
Lørdag d. 3. september kl. 14 holder vi for anden gang kulturmøde om temaet "fred".
Sidste sommer inviterede vi børn og voksne fra andre steder i verden til leg i præsthaven, mennesker, som kommer fra Congo, Syrien, Burma, Afghanistan, - men som nu bor i Odsherred.
I september vil vi så mødes i præstehaven med vores nye medborgere om fortællinger fra øst og vest,
syd og nord. Undervejs får vi lidt at spise og drikke. En leg eller to bliver der nok også plads til.
Kom og hør historier fra hele verden.

Høstgudstjeneste i Korskirken og fernisering
Søndag den 18. september kl. 10 fejrer vi høsten på festlig vis med spillemandsorkester som ledsager til
søndagens salmer og sange. Efter gudstjenesten er der kaffe/te/saft og lidt at spise i Den gamle
Friskole.
Her er der også fernisering af udstillingen ”Det gode liv”, - personlige kollager lavet af børn og voksne på
vores temadage. På udstillingen, som vil hænge en måneds tid, sættes vores billeder sammen til en lang
”livsfrise”.

HALFDANSKERNE har etableret sig blandt de førende navne
indenfor visegenren og vækker stor begejstring i hele landet
med de meget personlige fortolkninger af sange af Halfdan
Rasmussen, Benny Andersen og andre musikalske digtere.
HALFDANSKERNE har udgivet tre albums som alle er blevet
spillet i DR samt en lang række lokalradioer landet over. Desuden har denne fremadstormende trio spillet usædvanligt mange
koncerter siden opstarten i 2008, hvilket kun bevidner at
visegenren lever i allerbedste velgående, og at HALFDANSKERNE på alle måder er Danmarks fornyende bud på hvordan
disse sange skal spilles i dag!
HALFDANSKERNE leverer et musikalsk gennemarbejdet show
med masser af detaljer, humor og overraskelser og en sjældent
set nærhed i fortolkningerne.

Halfdanskerne
Hørve Medborgerhus
Nørregade 14, 4534 Hørve
Torsdag d. 29. september
kl. 19.30
Entre: 100 kr.
Mulighed for spisning før
koncerten. Mere om spisning vil komme på
www.drauget.dk

Tirsdag den 20. september
kl. 19,00 i Aksen, Asnæs:
Foredrag af Carsten Egø Nielsen om
”Pigerne på Sprogø”.
Christian Keller, overlæge ved de Keller'ske anstalter, oprettede i 1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, Europas første racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde
Keller fået oprettet et tilsvarende internat for mænd på Livø.
Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne, fx om en pige, hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø
bl.a. skrev: "Forældrene har forsøgt at sende hende ud at tjene, men hun kan
slet ikke udføre noget Arbejde på egen hånd.....De senere År har hun haft
stærke erotiske Tilbøjeligheder så Forældrene må passe på hende både Dag
og Nat".
Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for
beboerne, samt om lukningen i 1961.
Foredragsholderen er uddannet historiker fra Odense Universitet, og har
siden 2004 beskæftiget sig med lokalhistorien i Vestsjælland med udgangspunkt i den nuværende Slagelse Kommune, hvor Sprogø hører til. Han har
skrevet talrige lokalhistoriske artikler, og er forfatter til afsnittet om den i
den nye Slagelse-historie, der udkom december 2013. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.

Foto: Henning Jahn

Lammefjordens Aktive Kvinder

Torsdag d. 1. september kl. 14.00
Der er banko i cafeen.
Pris for kaffe og kage: 20 kr. – Pris pr. plade 5 kr.
Mandag d. 5. september kl. 9.45
Sælger Folkekirkens nødhjælp genbrugstøj.

Mandag d. 26. september kl. 9.30
Lisbeth sælger tøj.

Torsdag d. 29. september kl. 14.00
Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk.
Pris for kaffe og kage: 20 kr.

Vallekilde-Hørve sognekirker
Torsdag den 15. september kl. 17.00
Kirkegårdsvandring på Hørve kirkegård.
Vi mødes ved Hørve kirke kl. 17.00. Vi har indbudt Arne
Andersen til at fortælle lidt om landskabet som Hørve
kirke ligger i og om nogle af dem der er begravet her.
Kirkeværge Frank Jensen, vil fortælle om fornyelserne
og ændringerne på den nyere kirkegård og Hans Jørgen
Møllegaard vil fortælle lidt om den begravelseskultur,
som næsten helt er forsvundet.
Vi slutter med sandwich og kaffe ved ”Søparken”
eller i kirkens tårnrum

Søndag den 18. september
Høstgudstjeneste kl. 14 i Hørve kirke
Vi takker for høsten og synger de kendte høstsalmer.
Efter gudstjenesten indbydes til lagkagekonkurrence i
Hørve medborgerhus. Alle der har lyst til at dyste er velkommen gå nogle stykker sammen om at forberede den
bedste lagkage, eller kom med dit helt eget bud. Kagerne
kan indleveres i medborgerhuset før eller efter gudstjenesten. Alle tilstedeværende er smagsdommere der stemmer
om den bedste kage efter kategorier: udseende, smag og
kreativitet. Der vil være præmier til de 3 bedste kager.
Aller er velkommen både med og uden lagkage.

Søndag den 25. september
Dåbsjubilæum

Vallekilde Kirke kl. 10.30
Med temaet: Træer, hænder og den lille hvide lange kjole
- kender du den ?
De børn der er døbt i 2011 har 5 års dåbsjubilæum i år
det vil vi fejre med en lille jubilæumsgave til jer.
Så kære børn tag jeres far, mor, faddere, bedsteforældre
og søskende med til en festlig formiddag.

Alle er selvfølgelig velkommen.

www.vallekildeoghoervekirker.dk

Orienteringsmøde det kommende
valg til menighedsrådet
den 8. november 2016
Tirsdag den 13. september
Vallekilde Præstegårds mødelokaler kl. 19.00
Det siddende menighedsråd vil orientere om deres
arbejde de sidste 4 år, og om kommende opgaver.
Der vil blive orienteret om regler og kompetencer
for menighedsrådsarbejdet, samt regler for
opstilling af kandidater.
Er der enighed om det kan vi denne aften opstille
en fællesliste. Vi opfordre alle til at komme og
give deres mening tilkende.
Det kommende menighedsråd der starter
den 27. november 2016 skal bestå af 7 personer:
2 fra Vallekilde sogn og 5 fra Hørve sogn.
Menighedsrådet
Vallekilde og Hørve Kirke

Dragsholm Svømmeklub søger:
EFTERLØNNER,
PENSIONISTER,
HJEMMEGÅENDE
Dragsholm Svømmeklub er en del af Idrættens Venner i
Asnæs som bl.a. hvert år står for Nordvestsjællands største

loppetorv i Asnæs. Vi søger hjælp til at sortere alle vores
loppevarer. Det drejer sig om 2 mandage om måneden fra kl.
9-12. Vi holder en lille pause fra arbejdet, hvor vi drikker lidt
kaffe og hygger os sammen. Du behøver ikke komme hver
gang, men der er god mulighed for at få en masse social
kontakt. Skriv til formanden i Dragsholm Svømmeklub på
mail formand@drsk.dk eller sms/ring på 26 58 47 35,
så hjælper jeg med at formidle kontakten til Alfred,
som står for sorteringsholdet.
Venlig hilsen
Betina Larsen
formand Dragsholm Svømmeklub.

Stemningsbilleder fra
sæsonstarten
i HK Lammefjorden

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

