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Foto: Kim Knudsen 

I Vallekilde—Hørve Kultur— og Idrætscenter sker der ny spændende ting, bl.a. bliver der  

bedre plads til cafeteriet. Men det betyder også, at vi har måtte sige farvel til Ewalds  

velkendte maleri af Lammefjorden og Vejrhøj. Heldigvis har vores lokale fotograf Claus  

Starup taget disse dejlige fotos og vi har fået lov til at bruge dem her på forsiden af 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  

december 2017 er: 

22. november 2017 

www.4534.dk 

Kontingentet er 25 kr. 

om året for  

enkeltmedlemmer.  

Du bliver medlem ved 

at indbetale dit  

kontingent på forenin-

gens konto:  

0537—0000578576  

eller  

MobilPay 

28 55 93 88  

(Ulla Margrethe)  

Støt op om vores 

arbejde 

meld dig ind i  

Foreningen 4534. 

Valg til byrådet og regionsrådet  

tirsdag d. 21. november.  

Valgstedet er: 

Vallekilde-Hørve Kultur– og idrætscenter 

Idrætsvej 3, 4534 Hørve 

Kl. 8.00 — kl. 20.00  

Husk, at alle er velkomne til at komme kl. 8.00 og  

være med til at tjekke, at stemmeurnerne er tomme, 

inden valget begynder.  

Indtil d. 17. november kan du brevstemme 

på biblioteket i Asnæs eller Nykøbing.  

 

 

Foto: Fotografen i Odsherred 

Nyhedsbrevet  

4534 
Udgives af foreningen 

4534   



… det første arrangement med spisning og dans til TONY’s i 

Æblehøjgaards Festlokaler i Skippinge var så stor en suc-

ces, at den gentages den d. 1. december.    

… der er flere initiativer i gang for, at få os til 

at køre sammen, til gavn for dem der ikke selv 

kan køre, klimaet, økonomien, sammenholdet 

og tilflytningen.  

Mangler du kørelejelighed, eller kan du køre, 

så kig fx forbi Facebookgrupperne:  

• Kør samme i Odsherred 

• Samkørsel til og fra Odsherred 

• Blaffergruppen 4534 

 

Eller: www.Odsherred.dk/kørsammen 

Kør sammen i Odsherred 

…..denne udgave af nyhedsbrevet 4534 er 

sendt på mail til 272 modtagere. 

Husk, du kan altid læse nye og gamle udgaver 

af nyhedsbrevet 4534 på www.4534.dk 

Kender du nogle, som også gerne vil modtage 

4534 på mail når det udkommer, så send deres 

mailadresse til Ulla@ullamhansen.dk  

http://www.odsherred.dk/kørsammen


Foreningen 4534 har inviteret alle  

partierne i Odsherred til vælgermøde i  

Vallekilde-Hørve Kultur— og Idrætscenter  

Mandag d. 13. november kl. 19.00 

Det er din mulighed for at høre hvad politikerne vil  

gøre for dit lokalområde.   

Alle er velkomne -  Gratis adgang  

 

Kom og hør hvad dine 

 lokale byrådskandidater  

vil gøre for dit lokalområde  



KLIP 9  

v/Annika Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Går du med overvejelser om at holde fest,  

er ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE et rigtigt godt bud.  

Vi viger ikke tilbage med at sige, at det nok er Odsherreds 

hyggeligste festlokale, hvor der er kræset for detaljerne.  

Ring og hør nærmere på 29 13 56 06,  

eller gå ind på vores Facebook side  

ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE  

Booktalks på dit lokale bibliotek 
 

Hvad er en booktalk? Sådan kort fortalt er det, når man taler om  
bøger med den hensigt at få andre til at læse dem.  

Det kan jo ikke overraske, at vi er nogle ret læseglade typer her på biblioteket – og at vi 
synes at det skønt at dele vores læseoplevelser, boglige viden og læseglæde med jer.  
Derfor vil vi gerne tilbyde jer en række booktalks henover vinterhalvåret på de lokale  
filialer i Hørve, Egebjerg, Rørvig, Odden og Vig. Små litterære oplevelsesrum, hvor I kan 
komme ganske gratis og er velkomne til at medbringe termokanden, kage, frugt eller  
strikketøjet, mens vi underholder jer med det vi brænder for. 
 
Men man kan sætte mange rammer for sådan en booktalk – fx ”hvad rør sig i børnelittera-
turen – billedbøger, læselyst og højtlæsning eller ”Uhygge i lænestolen – en indføring i de 
sidste nye eller bare virkeligt gode thrillere, krimier og spændingsromaner”. Det kan også 
være andre emner der danner ramme for en booktalk, fx slægtsromaner, filmatiserede ro-
maner, Danmarks historien fortalt gennem skønlitteratur, kvindelige forfattere gennem 
tiderne, nordiske krimiforfattere, myter og folkeeventyr, romaner fra andre verdensdele – 
mulighederne er talrige. 
 
Hvis du synes det lyder spændende så skriv en kommentar til Kulturformidler  
Mette Mathiasen på et af de forskellige Facebook opslag, eller send en mail 
på  metma@odsherred.dk – skriv gerne lidt om hvad der kunne være  
spændende for dig at deltage i (og det må gerne være andre emner  
end dem vi har beskrevet her) og del gerne med dine venner, familie  
og kolleger. 
 
Vi glæder os til at komme ud til jer.  
  

Med venlig hilsen 
  

Mette Mathiasen 
Kulturformidler 

Direkte telefon: 59665010 
metma@odsherred.dk 

http://www.klip9.dk/
mailto:metma@odsherred.dk
mailto:metma@odsherred.dk


I første del af foredraget ser Leif 
Nilsson tilbage på de sidste 150 
år hvor Sparekasserne har væ-
ret en aktiv del af lokalsamfun-
det. Både i Odsherred og i det 
ganske land. 
 
Den 2. Slesvigske Krig, krigen i 
1864, var den vigtigste årsag til 
at der, over det ganske land, 
blev stiftet mange brugsforenin-
ger, højskoler og Sparekasser. 
Fortællingen vil føre tilhørerne 
gennem tiden fra dengang til 
nu, med fokus på Sparekasser-
nes virke. 
 
Anden del vil koncentrere sig 
om Sparekasserne i Odsherred 
(fra stiftelsen af Asnæs Sogns 
Spare- og Laanekasse i 1867) 
og lidt om den øvrige del af 
Sparekasserne på Sjælland.  

Alle er velkomne.  

Pris indgang for  
ikke medlemmer: kr. 25,-.   

Kaffe kan købes. 

 

 

Foredrag med tidligere  
sparekassedirektør Leif Nilsson om 

sparekasserne gennem tiderne. 
 

Tirsdag den 28. november kl. 19.00 i Aksen 



Generalforsamling  

Torsdag d. 9. november kl. 13.30 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Dagsorden, Regnskab og Vedtægter udleveres ved mø-
dets start 

Efter Generalforsamlingen er der Temamøde om  
Magnetfelt-Terapi ved Lone Hessellund fra Bio Teknik. 

 

Julemøde  
Torsdag den 30. november kl. 14.00  

Duoen " To mand Frem", underholder med musikalske ju-
lerier og fortællinger. 

Kaffe , Gløgg og Æbleskiver samt Juleknas. Der vil som 
vanligt være Lotteri og et par dejlige julekurve er på spil. 
Pris 100.- kr. 

Tilmelding på Tlf. 59656848 senest 27. november. 

 

Bankospil  
Torsdag d. 23. november kl.14.00  

kun for medlemmer af Foreningen 

 

Kortspil hver tirsdag kl. 14.00  
på Bakkegården 38. 

 

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne på 
Sydskolen i Hørve 

Vallekilde - Hørve  
Senior og Pensionist- 

forening 

Søndag d. 5 november  Kl. 14
00

 

Søndagscafe: Teatret KrisKat tilbyder  

forestillingen Memories. 

Arrangementet er i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

 

Torsdag d. 16 november  Kl. 14
00

 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20 kr.  

Pris pr. plade 5 kr. 

 

Torsdag d. 30 november  Kl. 14
00

 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved  

Janne Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20 kr. 



www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Babysalmesang   

Fortsætter i Hørve Kirke kl. 10.00 til 11.15  

Torsdag d. 2., 9. og 23. november 

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musi-

kalsk oplevelse sammen med dit barn .  

Underviser er Gitte K Nielsen. Der sluttes hver gang med en 

kop kaffe eller the og en lille hyggesnak.   

Tilmelding til kontoret onsdag eller fredag 10.30-14.30 

tlf.  59640139 eller mail agje@km.dk 

Eller mød op  

KIRKEBYTTE  

Søndag den 12 november  

kl. 10.30 i Hørve Kirke  

Sognekirkerne inviterer Korskirken  

Efterfølgende er der kirkekaffe og hyggeligt  

samvær i tårnrummet .   

 

ALLEHELGENS GUDSTJENESTE  
Søndag d. 5. november  

Hørve Kirke kl. 10.30 

Vallekilde Kirke kl. 14.00 

Der vil være kirkekaffe efter begge gudstjenester i 

henholdsvis tårnrum og våbenhus. 

Strikkedamerne  

Onsdag d. 29. november kl. 14.00 til 16.30  

strikker vi i præstegården  

Vi strikker til kirkens korshær og mødrehjælpen så de 

kan hjælpe så mange som muligt. Har du lyst til at 

være med, så mød bare op eller kontakt Marianne 

Møllegaard for nærmere på tlf. 59 65 75 17, 

 hun kan evt. hjælpe med transport. 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/




Julen kommer før end vi ved... 



JULEKONCERT 
Onsdag d. 29. november kl. 19.30  

i Hørve kirke  
 

”Det rytmiske kor” fra Nykøbing Sj under  
ledelse af Timo Müller vil bringe os i  

julestemning med deres dejlige sang.  
Vi vil også denne aften synge nogle fælles  

julesalmer.   
Efter koncerten er alle velkommen til en lille 

forfriskning i tårnrummet. 

Alle er velkommen der er ingen entre  

VALLEKILDE JUL  2. og . 3. december  
Nordens Tone 

Lørdag d. 2. december Kl. 16:00 

Korskirken i Vallekilde 

Triersvej 2, Vallekilde, 

4534 Hørve 



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 

Karen Madsen 

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

