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4534 ønsker alle et rigtig godt nytår 2017 

Det kan godt være, at det er koldt og mørkt udenfor, men indenfor er der masser 

af hygge og varme, musik, foredrag, motion, borgermøde om områdefornyelse 

og mange andre aktiviteter i 4534.   
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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  

februar 2017 er: 

20. januar 2017 

www.4534.dk 

Denne udgave af  

nyhedsbrevet 4534  

er sendt på mail til  

277 modtagere 

Vi har 334 som følger 

os på Facebook. 

Husk, du kan altid  

læse nyhedsbrevet 

4534 på hjemmesiden  

www.4534.dk 

Her kan du også finde 

alle de gamle udgaver 

af nyhedsbrevet og en 

masse andre  

oplysninger om vores 

lokalområde.  

Har du besøgt 

vores  

hjemmeside  

www.4534.dk ? 

Områdefornyelsen i Hørve 
Borgermøde i Aula’en på Hørve skole  

Torsdag den 26. januar kl. 19:00 til 21:00. 
 

På mødet blive der orienteret om de afsluttende hastig-

hedsdæmpende foranstaltninger som bliver realiseret i  

foråret/sommeren 2017. Det drejer sig om fodgængerover-

gang ved Bøgelunden og håndtering af cykelforhold,  

Indsnævring af byportene ved Nørregade og Søndergade, 

markering af cykelsti langs hele Nørregade og Søndergade 

mellem byportene, fodgængerovergang i krydset  

Vallekildevej/Nørregade/Søndergade, etablering af  

fodgængerovergang ved plejecenteret Bakkegården på 

Søndergade med indsnævring. Genopretning af eng-

blandingen i Bøgelunden, beplantning af regnvandsbedene 

og løsning af beplantningen i blomsterkummerne. 

 Endvidere indkaldes der 

til ideer til afslutnings-

fest af projektet som  

afholdes i Bøgelunden i 

september 2017. 



Senior og Pensionist-
foreningen 

Nytårsarrangement   
 Torsdag den 12. januar kl. 13.00  

( bemærk tidspunktet ) 

Sangerinden Lise Nees vil sørge for at vi tager et  
festligt hul på det nye år med dejlig musik og sang.  
Vi ønsker hinanden Godt Nytår med en lille forfrisk-

ning og kransekage, kaffe mm. samt Lotteri. 

Tilmelding på tlf. 59656848 senest den 9. januar. 
 

Bankospil  
Bankospil for foreningens medlemmer  

Torsdag den 26. januar kl. 14.00. 

Begge arrangementer foregår på Skolen. 

 

Kortspillet  
på Bakkegården 38, starter op igen  

Tirsdag den 3. januar kl. 14.00 

D. 4. - 5. februar 2017  

er der litteraturfestival på 

Vallekilde Højskole. Du kan møde  

forfattere som f.eks. Anne Lise Marstrand 

-Jørgensen og Kirsten Thorup, som fortæller om  

deres kreative processer. Der er oplæsninger ved  

debutanter fra de store forlag, besøg af en syrisk  

digter og oplæsning ved Forfatterskolen for  

Unge i Odsherred. 

 Det er muligt at købe en rabatbillet til 450 kr. om 

søndagen, hvis man bor i Odsherred.  

Velkommen og læs mere her: 

http://vallekilde.dk/litt-talk/ 

http://vallekilde.dk/litt-talk/


En beretning i ord og billeder af  
Beate Fog Larsen, Tømmerup,  

om Slægten Trier fra Vallekilde. 

 
Mandag den 23. januar kl. 14,00 i Aksen  

på Biblioteket i Asnæs. 
 
Ernst Trier var jøde af fødsel, men blev døbt og tilsluttede sig 
den grundtvigske tanke og på den baggrund grundlagde han 

Vallekilde Højskole i 1865. 
Ernst Trier blev gift to gange. Fik en stor børneflok, som igen 
har mangfoldiggjort sig. Slægten tæller både markante  

højskolefolk og markante kunstnere.  
Både billedkunstnere og forfattere. Fortællingen rummer også 

citater fra Trierslægtens egne medlemmer- -både erindringer 
og skønlitterære ting. De dias der ledsager beretningen viser 
slægtens medlemmer og affotografering af deres kunstværker. 

 
Pris 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke medlem-
mer, incl. kaffe og kage 

 
Tilmelding senest torsdag den 19.januar 2017 på for-
eningens mailadresse: aktivekvinder@hotmail.com 

 
Eller til Ulla Skov på tlf. 2698 3319 og til Kirsten 
Yamaue på tlf.5123 5208. 

Bedst efter kl. 18,00 for begges vedkommende. 
 

Med venlig hilsen 
Lammefjordens Aktive Kvinder 

 

 

Lammefjordens Aktive Kvinder 

mailto:aktivekvinder@hotmail.com


Torsdag d. 26. januar  

Kl. 19:30 

Hørve Medborgerhus 

Nørregade 14,  

4534 Hørve 

Entré: 120 kr. 

Mulighed for spisning før 

koncerten.  

Pris pr. kuvert: 70 kr. 

(Ovnstegt kylling, råstegte 

kartofler, tzatziki, flute.  

Efterret: Overraskelse med 

kaffe) 

Henrik Strube & Pete Repeat 

Det er hittet HOLD OM MIG, som indtil nu Henrik Strubes største hit 

– ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Ikke mindst i vennerne 

Björn Afelius og Mikaels Wiehes versioner, hvor også Sanne Salo-

monsen medvirker. Strube har i 40 år været en markant frontfigur på 

den danske musikscene. Som guitarist og komponist var han med til 

at gøre Røde Mor til et af landets topnavne (Æresgrammy 2006) og 

som sangskriver og solist toppede hans Billy Cross-producerede al-

bums firsernes hitlister. Og senere har Strubes sans for humor, sprog 

og historier underholdt og overrasket et stort publikum ved de tilba-

gevendende historiefortællershows, bl.a. på Bremen i København. Så 

– der venter publikum et underholdende gensyn med Strube, der 

sammen med en af landets bedste keyboardspillere, Pete Repete (Big 

Fat Snake, Malurt, Sanne, Lis Sørenden m. f.l.) gæster Drauget.  

Billetter købes eller bestilles på  
billet@drauget.dk 

mailto:billet@drauget.dk


Billetter købes eller bestilles på  
billet@drauget.dk 

Babysalmesang 
Korskirken i Vallekilde 

Vi forsætter med babysalmesang de  

to første tirsdage i måneden fra  

kl. 13.30 –14.45—under ledelse af sanger 

og underviser Elsebeth Kruse.  

Elsebeth har en sjælden fin evne til at 

fange de smås opmærksomhed, så de  

oplever med alle sanser.  

Salmernes stemninger synges, danses og 

vugges ind i de små. Rytmeinstrumenter, 

sæbebobler og små historier hører  

også med.  

Ring eller mail til Janne for at høre  

nærmere: 5965 65 80 / 

mail@vallekilde-valgmeninghed.dk 

 
Lørdag d. 14. januar 

Kl. 19:30 

Korskirken i Vallekilde 

Triersvej 2,  

Vallekilde,  

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

Koppel & Søn 

Koppel & Søn er navnet på det tætte samarbejde mellem far og søn, An-

ders Koppel og Benjamin Koppel. Koppel & Søn træder i stedet for Anders 

Koppels 36-årige virke i orkestret Bazaar (med Peter Bastian og Flemming 

Quist Møller), der i januar 2013 spillede deres sidste koncert. 

Repertoiret spænder vidt men er absolut mestendels komponeret af de to 

generationer Koppel, Anders og Benjamin. De er begge musikere med lan-

ge, vidtfavnende karriere i dansk musikliv og har begge flair for og visioner 

om at gå på rov imellem mange forskellige musikalske udtryk og genrer. 

Sammen fortsætter Koppel og Søn med at nedbryde grænserne mellem 

rytmisk og klassisk musik og mellem de forskellige genrer inden for den 

såkaldte rytmiske musik, f.eks. jazz, world, pop mm – nu sammen i et 

stærkt ensemble.  

mailto:billet@drauget.dk


KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Dragsholm Lokalhistoriske Forening 

Fredag 6. januar 2017 
kl. 18.00 
afholdes den  
traditionelle  
Hellig Tre Kongers fest 
i Vallekilde-Hørve Fritidscenter. 

 

Buffet + kaffe og kage: Pris pr. kuvert kr. 200,- for medlem-
mer. Kr. 230,-  for ikke-medlemmer.  
 

Drikkevarer kan købes. 

I løbet af aftenen vil være lidt underholdning.  

Tilmelding, som er bindende, er nødvendig og kan ske til   
Birte Hansen, senest den  29. december 2016 på tlf. 2987 2768 
eller e-mail: birtebirdy@live.dk  

Dragsholm  

lokalhistoriske  

forening 

Onsdag den 25. januar kl. 19.00 

 i Aksen på Asnæs Bibliotek: 

Foredrag af Mogens Larsen om 

Landbrugets historie 1750-1850 

På foredraget fortælles om det danske landbrug før og efter 

Stavnsbåndets ophævelse. Der fortælles f.eks. om driften af 

landbruget, livet som fæstebonde, manden og kvindens arbej-

de ved landbruget dagen rundt og året rundt, udskiftningen fra 

landsbyen, dagligdagen med årets højtider og fester samt tiden 

og dens indflydelse på landbruget. 

Alle er velkomne. Pris 25 kr. for ikke-medlemmer, medlemmer 

gratis. Kaffe kan købes. 

http://www.klip9.dk/


Vi mødes foran  

Hørve Stationsbygning 

kl. 17  

Vi starter det nye år med noget 

helt nyt, nemlig tirsdagstræning.  

Konceptet er det samme, vi  

mødes, løber en tur og drikker 

en lille øl, hvis man har lyst.  

Vi deler os op i  hold og sætter 

distance og fart derefter, så alle 

kan være med.  

 

Tirsdagstræning # 1 

Tirsdag d. 3. januar  

Fællestræning # 9 

Lørdag d. 3. december   

Vi mødes foran  

Hørve Stationsbygning 

kl. 10  
(Vær opmærksom på, at vi starter kl. 10 !) 



Mandag d. 9 januar  Kl. 9
30

 

Tøjudsalg ved Lisbeth i glassalen. 

 
Søndag d. 15 januar  Kl. 14

00
 

Søndagscafe i Cafeen. 

Karen og Flemming synger og spiller, 

kom og syng med. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr. 

 
Torsdag d. 19 januar  Kl. 14

00
 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

Pris pr. plade 5,- kr. 

 
Torsdag d. 26 januar  Kl. 14

00
 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved  

Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 



Søndag den 22 januar  

Vi får besøg af provstivolontør Jonas Grandjean i  

præstegården han har netop været udsendt til Tanza-

nia i dette efterår, igennem Odsherreds provsti. Han 

har arbejdet ved den lutherske kirke i dette store 

land, herfra har han taget mange oplevelser med 

hjem, som han vil fortælle om. 

Arrangementet starter kl. 11.45 efter gudstjenesten i 

Vallekilde kirke der vil være kirkekaffe og sandwich. 

 

www.vallekildehoervekirker.dk 

Tirsdag den 24. januar  

Babysalmesang 
  i Hørve kirke kl.  10.00-11.30 

   

Nyt tilbud til alle forældre med børn fra 0-12 mdr.  Forløbet 

strækker sig over 8 gange tirsdage i  uge 4 -5 -6- 8-10-11-

12-13.  Det er en stemningsfuld vekslen mellem sang, mu-

sik, remser, dans og bevægelse en god måde at skabe kon-

takt mellem børn og forældre. Underviser er  musiklærer Git-

te K Nielsen . der undervises  45 min derefter hyggeligt sam-

vær  

Tilmelding til kirkesekretær Anne-Grethe Jensen 59640139   

Strikkedamerne  
Onsdag den 25. januar 

Strikkedamer  strikker  i Præstegården  fra kl. 14.00 til 16.30 

der strikkes til Kirkens Korshær.  

Oplysninger kan fås ved Marianne Møllegaard på  

tlf. 59657517 - hun kan evt. hjælpe med transport . 

Onsdag den 25. januar  

Minikonfirmander Hørve Kirke  
 

Med opstart onsdag den 25. januar og indtil påske, er 

der minikonfirmander onsdag i Hørve kirke for børn i 

3. klasse (minus vinterferien uge 7). Vi skal lege og 

høre spændende historier fra Bibelen. Vi oplever kir-

ken sammen, synger og snakker. Forløbet er over 8 

gange og afsluttes med en familiegudstjeneste  

2. påskedag den 17. april kl. 10.30 hvor minikon-

firmanderne medvirker. 

Tilmelding til minikonfirmandlærer Karin Wandall tlf.   

60599512 eller  kkw@km.dk inden 10. januar 

 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/
mailto:kkw@km.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@gmail.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

