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Foto: Kim Knudsen 

Med disse dejlige forårsbilleder af  

Vejrhøj, blomstrende rododendroner 

på Dragsholm og rapsgule marker kan 

ingen længere være i tvivl om, at  

sommeren er kommet til vores dejlige 

Odsherred. 

Foto: Kim Knudsen 

Sommerferien står for døren, men det 

betyder ikke, at livet går i stå i 4534. 

Tværtimod, så der masser af aktivitet 

hele sommeren.  

Læs vores nyhedsbrev og lad dig 

inspirere.  

4534 ønsker alle en dejlig sommer.  

Vi ses til august  



4534 

 

 

 
 

Nyhedsbreve 4534 

Udgives af foreningen 

4534   

 

Redaktør: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 28 55 93 88 

 

Annoncer: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 28 55 93 88 

 

Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

august 2017 er: 

20. juli 2017 

www.4534.dk 

Denne udgave af  

nyhedsbrevet 4534 er sendt 

på mail til 275 modtagere 

Vi har 334 som følger os på 

 Facebook. 

Husk, du kan altid  

læse nyhedsbrevet 4534 på 

hjemmesiden www.4534.dk 

Kontingentet er 25 kr. om året for enkeltmedlemmer. 

Du bliver medlem ved at indbetale dit kontingent på 

foreningens konto: 0537—0000578576 eller  

MobilPay—28559388 (Ulla Margrethe)  

Støt op om vores arbejde 

meld dig ind i Foreningen 4534. 

Sct. Hans bål 

d. 23. juni  

 
Brunbjerg i Hørve  

Vallekilde 

Bjergesø  

 

Læs mere om de 3 

arrangementer på 

facebook og opslag 

Husk at sende dit hørings-

svar til kommuneplanen 

 Find planen på 

www.Odsherred.dk 

 Send dit høringssvar,  

inden d. 20. juni, til 

plan@odsherred.dk   

 Det er din mulighed for at  

påvirke udviklingen i DIT  

lokalområde.  



UNGEHUSET HAR MODTAGET 

4534—PRISEN  2017  

For deres  frivillige arbejde og deres store  

indsats for at skabe og drive et samlingssted  

for de unge i Hørve og Vallekilde.  

Lars Sjelborg modtog 

prisen på vegne af de 

frivillige omkring Unge-

huset i Hørve.  

Prisen blev overrakt af 

sidste års modtager 

Helge Fredslund.  

OSCAR UDSHOLT HAR SKREVET EN NY 
BOG OM VALLEKILDES HISTORIE 

 

Fredag d. 9. juni præsenterer Oscar Udsholt sin  
seneste lokalhistoriske bog:  
 

"Det velsignede Vallekilde" 
 

Præsentationen finder sted i Den gamle Friskole i  
Vallekilde fra kl. 15, - og her vil man også kunne  

købe et eksemplar af bogen.  

Alle er hjertelig velkommen til arrangementet. 

Afslutningen på byfornyelsesprojektet i  

Hørve markeres med en festdag lørdag d. 9. 

september, hvor alle er velkomne.  
 

Sæt X i kalenderen  

Bjergesø har  

vundet årets 

Landsbymakover. 

Vi ønsker tillykke 



”Åsvandring” på Fårevejle Ås  

Tirsdag den 13. juni kl. 19.00 
 

Ole Holst vil fortælle om husmændene på Åsen, hvor  
han starter i 1950, om livet på de små husmandsbrug,  
alle børnene, skolegang i Fårevejle centralskole samt  
tulipanmarkerne på Lammefjorden, Comaløg samt  
Pandekagehuset/Hyllebo.  
 
Vi mødes på Åsvej nr. 1 4540 Fårevejle kl. 19.00 til ca. 
21.00, hvor vi starter med at gå en tur på ca. 500 m, og vi 
drikker vores medbragte kaffe og kage i haven hos Boel 
(som dengang, der var turister i haven ) husk bord og stole 
og det rigtige tøj.” 

GEOPARKFESTIVAL  
I VALLEKILDE 

 

ÅBEN BY 
 

Walk and talk med byens folk om før og nu. 
Oplev historien, landskabet, kunsten og kulturen i  

fortælling, udstilling, film, sang og musik. Besøg højskolen, 
kunstnerne og kirkerne. Lyt til en god historie i vores  

shelter og grill grøntsager på Vallekilde Tingsted.  
 

Mødesteder hver halve og hele time:  
Parkeringspladsen ved Vallekilde Kirke,  
Øvelseshuset ved Vallekilde Højskole,  

Parkeringspladsen ved Korskirken og Vallekilde Tingsted. 
 

Lørdag, d. 29. juli kl. 13-16. 



  

Vi glæder os til igen at lave sommersjov 
i Bøgelunden. Der vil bl.a. være mulighed 
for at spille petanque, hoppe på spring-
bane, lave sjove små stafetter, spille 
bordtennis og øve dig med forskellige  
håndredskaber. 

Kom og vær med til en hyggelig dag i  
Bøgelunden.  Der vil også være lidt kaffe 
og saftevand. 

Foreninger og frivillige 

glæder sig til igen i år, 

at byde alle velkommen 

til sommersjov i og  

omkring Bøgelunden i 

Hørve.   

Sommerbanko i Aulaen på Sydskolen i Hørve 
Søndag d. 9. juli kl. 14  

Senior og Pensionist-
foreningen arrangerer  
sommerens sjoveste  
Bankospil for børn og voksne  

Winnie Scharling Jensen og  
Daniel Abildgaard  underholder med 
Kai Normann Andersen sange.  

Efter den lille koncert synger vi  
fælles fra Højskolesangbogen.  
Der vil være  kaffe, kage og safte-
vand ved et bord på pladsen .  

Det er gratis af deltage.   

I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet til Medborgerhuset eller skolen   

Lokaldemokratipuljen i Odsherred støtter Sommersjov i Bøgelunden har  

Alsang i Bøgelunden 

søndag d. 25. juni kl. 14  

Sognekirkerne i  

Vallekilde og Hørve 

Sommersjov med VHG 

Søndag d. 2.juli kl. 14 

Børneloppemarked i Bøgelunden 

Søndag d. 16.  juli kl. 11—15 

Kaffeselskab i Bøgelunden 

Søndag d.  23. juli kl. 14  

Find sommerhatten og solskins-

humøret frem. når Foreningen 

4534 inviterer til kaffeselskab i 

Bøgelunden. 

Sælg det legetøj, du ikke længere 

leger med eller kom og  

gør et godt køb.  

Husk at tage et tæppe med til  

din lille bod. 

Der er saft og kage til alle børn 

og voksne.   



Torsdag d. 6 juli  Kl. 14
00

 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr.   
Pris pr. plade 5,- kr. 

Torsdag d. 22 juni  Kl. 14
00

 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr.  

Pris pr. plade 5,- kr. 

 

 

Torsdag d. 29 juni  Kl. 14
00

 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Janne 

Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

Der er strandene, gravhøjene, bøgene der spejler sig 

i bølgen blå.  Der er vinterro, sommersjov, gulerød-

der, sammenhold i byer og landsbyer.  

Alle sanser gælder, og alle indtryk tæller, bare det er 

din mening, vi får. Hvad synes du, der er særligt ved 

vores egn: et sted, en person, en begivenhed, en ting, 

en duft—du bestemmer.  

Send dit forslag til: detbedste@odsherred.dk 

eller SMS til 30 58 33 09  

 

Fra Skt. Hans til begyndelsen af august vil TV Øst besøge de 12 kommuner. TVØst besø-

ger Odsherred fra 26. juli – 28. juli, hvor de vil sende direkte fra gågaden i Nykøbing. 

Samtidig vil de have en rapporter i ’marken’ der vil sende fra ’det bedste fra Odsherred’, 

fx Geopark Festivalen og Nakke Festivalen.  

I samme periode vil tv-stationen starte en indsamling med borger-forslag til hvad borger-

ne synes, er det bedste, det særligt umistelige ved netop deres kommune. Dette foregår 

via deres hjemmeside. Ideerne samles løbende i et tema på TVØst’s hjemmeside, hvor 

borgerne i slutningen af kampagnen skal stemme om, hvad de synes, er særligt umiste-

ligt ved at bo i netop deres kommune.  

Hvad synes du er det bedste 

ved 4534 ?  



KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Har du besøgt 

vores  

hjemmeside  

www.4534.dk ? 

http://www.klip9.dk/




www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Sommerfest i  

Præstegården 
 

Efter gudstjenesten i Vallekilde  

kirke søndag d. 18. juni kl. 14.00 

mødes vi til sommerfest i  

præstegården. 

Hvis vejret tillader det drikker vi 

kaffe udendørs. ”Fredagskoret”  

under ledelse af Annelies van der 

Meer vil underholde med et flot  

program af skønnesommer sange  

 

Aller er hjertelig velkommen 

2. Pinsedag    

Grundlovsdag 

d. 5. juni kl. 11.00 

Fælles  

gudstjeneste  

på Esterhøj.  

 
De 6 kirker i den gamle  

Dragsholm  

kommune   

Konfirmandindskrivning  

Onsdag d. 14. juni  

kl. 17.00 i Hørve kirke  

Skal jeres barn i 7. klasse efter ferien, så 

er det tid til at tænke på konfirmation  

foråret 2018  

Efter en kort andagt vil der blive  

orienteret om konfirmandundervisnings-

forløbet der starter i uge 34 

Der vil være en kop kaffe og tid til en snak 

i tårnrummet.    

HUSK jeres barns dåbsattest 

 
Konfirmationer  i 2018  er i Vallekilde søndag den 

15. april og i Hørve søndag den 22. april 

http://www.vallekildehoervekirker.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

