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Efter sommerferien vender 4534  

tilbage, med en lidt udvidet udgave 

i anledning af GeoPark Festival, 

som også i 4534 byder på et  

alsidigt udbud af aktiviteter for 

 enhver smag. 

Når Festivalen er slut, og  

hverdagen melder sig, er der  

tilbud til alle aldersgrupper lige 

fra babymotorik, til bankospil på 

Bakkegården.  

Nærlæsning af programmet til  

årets GeoPark Festival. 



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 2015 er: 

20. august 2015 
Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 235 modtagere 

Vi har 262 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

En solskinsdag i Bøgelunden 

En rigtig lille solskinshistorie fra Bøgelunden, som for alvor 

er taget i brug.  

Kl. 13.55 skrev Mette følgende på Facebookgruppen  

Vallekilde-Hørve:  

”Snup en snobrødspind og kom i Bøgelunden med børnene. 

Vi har lavet snobrødsdej og der burde være nok til alle” 

Tak til Mette for det gode initiativ, som helt sikkert gerne 

må efterlignes.  

Årets ungdomsklub kåret af DGI  

VHG Badminton  

starter sæsonen d. 1. september.  

Læs mere om træningstider og alt det 

praktiske på Facebooksiden  

”VHG Badminton”  

Nye ungdomsspillere er velkomne til at 

komme og prøve at være med.  

Snobrødshygge i Bøgelunden 

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

 Pensionistforeningen 

 
Udflugt til Birkegårdens 
Haver for foreningens  

medlemmer  

Onsdag den 26. august. 

 
Torsdag den 3. september 

kl. 14.30 Hørve Skole  

Det handler om mennesker: 

Foredrag med  
 

Søren Ryge Petersen,  
 

som fortæller om haven, 
landskaber i Norden og om 

de mennesker der lever der. 

Torsdag d. 13 august kl. 1400 

Der er banko i Cafeen.  

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

Mandag d. 17 august kl. 930 - 1200 

Der er tøjudsalg ved Lisbeth i glassalen. 
 

Torsdag d. 27 august kl. 1400 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr. 

http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/


Turen starter ved Vallekilde Højskole (ved gruspladsen foran højskolen), hvor 

der vil være en pæl med en QR-kode, hvorfra man kan downloade linket. Print 
evt. kortet med ruten hjemmefra, kortet findes samme sted (på soundcloud) 

som man finder lydfilen. Vigtigt: Man skal selv medbringe smartphone og gode 
høretelefoner.  

 Gerdas Georgpark er en audiowalk om sparekasseassistent Gerda Lyhn og hen-
des dovne søn, Jens, om Hovsa-missilet, Orne-Bodil, flåede tomater, metalde-

tektorer, en svigefuld højskolelærer og et overraskende sagn fra den nære old-
tid. 

Turen starter ved Vallekilde Højskole, Højskolevej 7, 4534 Hørve, går omkring 
gadekæret, Barnehøj og slutter ved Hankehøj i Bjergesø, hvorfra man kan gå til-

bage til udgangspunktet. Det anbefales at medbringe utroligt godt fodtøj.    

Forfattere: Charlotte Weitze og Anne-Marie Donslund Musik: Niels Bugge  

Produktion: Kristian Burmeister Projektleder: Kirsten Bransholm Design: Lene Rose Gerdas  

Georgpark er støttet af friluftsrådet og lokalbefolkningen i Vallekilde. 

I forbindelse med Odsherred Geoparkfestival har audiofortællingen  

”Gerdas Georgpark” premiere.  

 
Den kan opleves onsdag d. 5. august kl. 14 og fredag d. 7. august kl. 14, men ud over 

dette hver eneste dag i fremtiden. Den vil nemlig for evigt ligge tilgængeligt online på:   

https://soundcloud.com/search?q=gerda%20georgpark 

Foto: Et udpluk af Gerdas  

seneste produktion af  

hæklede grydelapper.  

https://soundcloud.com/search?q=gerda%20georgpark


 

Udvalgte billeder af geofotograf Claus Starup bliver ledsaget 

af specialdesignede smykker fra smykkedesigner Trine  

Starup og udstilles ved den smukke Dragsmølle. Både  

billeder og smykker kan nydes og købes. Hver formiddag  

arbejder Trine Starup i smykkeværkstedet.  

Gratis adgang 

Foreningen 4534 og GeoPark–Sangskriverne,  

inviterer til:  

Billeder og viser på Hørve Skole 

Vi åbner dørene til de store vægmalerier på Hørve Skole, 

skabt af Odsherreds malerne Holmer Trier, Paul Nyhuus  

og Aksel Møller 

I løbet af formiddagen vil der være musikalske indslag med 

GeoPark sange, og der bliver mulighed for at høre  

historien bag de 3 store vægudsmykninger.  

Der er gratis adgang,  

og vi byder på en kop formiddagskaffe.  

Sydskolen, afdeling Hørve, Indgangen i skolegården.  



Se et gulerodsvaskeri, prøv en traktortur til et dyndhul  

og lav dine egne grønsagsdyr, når "rødderne" bag  

Åben Lammefjord slår dørene op. Dagen byder også på 

fortællinger og billeder fra Lammefjorden ved Arne  

Andersen, og du kan købe frokostanretninger til at spi-

se på stedet og grønsager til at tage med hjem.  

New Nordic Litteraturcafe. Lokale forfattere læser op. Lokale men-

nesker laver mad af lokale råvarer. Lokale musikere spiller interna-

tionale hits. Det foregår i 1000fryds skønne have – eller i køkkenet 

hvis det regner. Hvis du vil være sikker på at få dagens menu, skal 

du bestille senest fredag aften via sms: 6115 3676.  

Ellers er der altid snobrød. 

 

Entré: Gratis adgang. 100 kr. for et lækkert måltid.  

Vi tager MobilePay  

 

 

Program Read the Locals 8. august kl. 15-20 

15.00 Anne-Marie Donslund 

15.20 Caroline Arup 

15.40 Inge Duelund 

16.00 Jazz med Jenny Iwarsson og Palle Schantz 

16.20 Susie Haxthausen 

16.40 Line Maria Lång 

17.00 Thorstein Thomsen 

17.30 Eat the locals, grill og tilbehør, bål og snobrød 

18.00 Charlotte Weitze 

18.20 Eva Maria Fredensborg  

18.40 Anita Krumbach 

19.00 Eat the Locals, Lammefjord på bord 

19.30 Simon Fruelund  

19.45 Jazz med Jenny Iwarsson og Palle Schantz 

20.00 Tak for i dag  

I de tidlige morgentimer serverer Mads og Dorte wienerbrød og 

brygger sort stærk kaffe til de morgenfriske og tømmermænds-

ramte. I deres atelier kan du høre bandet Tvivler, der bedst kan be-

skrives som punk, støjrock og Klichee på sukkerrush.  

En frisk start på dagen. 

 

Gratis, men kaffen og wienerbrød koster.  



Fotomarathon Odsherred er Geopark Festivals helt egen  

fotokonkurrence med mulighed for at få udstillet fotos rundt om i 

Odsherred. Fotomarathon Odsherred er en sjov og legende foto-

konkurrence, der går ud på at fortolke et nyt tema hver dag på fe-

stivalen ved at tage et billede og lægge op på Fotomarathon Ods-

herreds gruppe på Facebook.  

 

Fotomarathon Odsherred er for dem, som kan lide at  

fotografere, og alle kan være med.  

 

Der kommer til at være to kategorier: dem under 15 år og dem 

over 15 år. Derudover vil der udover muligheden for at få udstillet 

eget foto også være andre flotte præmier.  

 

Vinderne vil blive offentliggjort lørdag den 8 august.  

UdkantsUniversitetet inviterer til Sjællands største og mest 

faglige fredagsbar. UdkantsUniversitetet er  

fuldstændigt pengeløst, så det er umuligt at købe drikkevarer. 

Tag derfor snacks og drinks med ud og fejr, at det er blevet 

fredag. Vi hæver vores glas og skåler for Odsherred, faglighed 

og generel optimisme. Man kan ikke parkere på Vejrhøj, men 

må gå en dejlig tur gennem skoven.  

Der vil være cykeltog fra Vallekilde Højskole og fra Odsherred 

Gymnasium kl. 15.30. 

Tid: 7. august kl. 16.00 - 18.00, Sted: Vejrhøj, Kolåsvej,  

Entré: Gratis 

Bemærk, at det vil være muligt at indskrive sig som  

studerende på UdkantsUniversitetet.dk  

Dragsholm Lokalhistoriske Forening  

deltager i Geopark Festivalen d. 5.-8. august 
Skamlebæk Radiostation med bøger, ukendte 

billeder og plancher. 

Preben Jensen, tidligere leder af Skamlebæk  

Radiostation samt forfatter til den nye bog om 
Skamlebæk Radiostation, fortæller om Radio-

stationen d. 5.-7. august kl. 11 og kl. 14. 
 

Kom og fortæl dine erindringer til en diktafon, 
så de kan bevares på lokalarkivet. 



 

 

Torsdag d. 6. august 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 6. august  

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Arrangementerne er alle  

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

Ferielukket  

12, 13 og 14. august  

Hej 4534. 

Mit navn er Ivan og her i juli har 

jeg haft fornøjelsen af at sidde og 

betragte livet i perioder på 2-3 ti-

mer ad gangen i den nyetablerede 

Bøgelunden. Mit formål var at sam-

le idéer til hvordan der kan skabes 

liv og virksomhed i FARVEHAND-

LEN og LYKKEBERG (når den lukker 

sin produktion ned). Jeg er i praktik 

hos Udvej og samtidig studerende i 

landdistriktsudvikling, og er ved at 

tage en master i emnet for Køben-

havns Universitet. Man kan sige, at 

jeg bedriver en slags aktionsforsk-

ning i Hørve: Hvilken udvikling kan 

sættes i gang i bestemte lokaler, 

hvis man besøger et lokalsamfund, 

sætter sig et centralt sted og spør-

ger til livet i byen? Jeg vil sige 

mange tak for spændende samtaler 

om Hørve og muligheder - og tak 

for mails og fb-beskeder med kon-

krete iværksætter-idéer. Jeg har 

noteret flittigt i min lille bog og 

læst en bog om Lammefjordens 

historie.  

I løbet af måneden blev der åbnet 

mere og mere op for idéer til den 

fremtidige brug af ovenstående lo-

kaler. Der er lokale virksomheder, 

der kan bruge mere plads til deres 

virksomhed. Men den megen plads 

i lokalerne har også inviteret 

til idéer om nye aktiviteter og virk-

somheder. Mange af forslagene 

tager udgangspunkt i at få folk 

udefra til at komme til Hørve: 

sommerhusgæster, handlende fra 

Svinninge-Holbæk området eller 

endda besøgende i busser fra by-

erne. Mange af forslagene ønsker 

at inddrage også byens mange 

flygtninge i aktiviteterne, både så 

de bliver bedre integrerede og for 

at få deres kompetencer i spil.  

Fællesnævnere for idéerne er MAD, 

GENBRUG og KUNSTHÅNDVÆRK. 

På Lykkeberg: Lammefjords-

produkter, forædling (mejeri, 

bryggeri, røgeri mm.), café, egns-

retter fra hele verden og andet re-

lateret til et produktionskøkken. 

Værksteder der kan omdanne kas-

serede materialer til kvalitets- og 

kunsthåndværk. Haller, hvor der 

etableres legeland og terrarium. I 

Farvehandlen: Basar med lokale 

fødevarer, eksotiske krydderier, 

frugter, specialiteter, genbrug, 

kunsthåndværk. Der tegner sig 

således et billede af en palet af 

aktiviteter, der kan understøtte 

hinanden og bruge fælles facilite-

ter. Kan der mon skabes en bære-

dygtig virksomhed på et sådant 

grundlag (eller en del af det)? 

En anden fællesnævner er idéer 

om aktiviteter for unge over 18 år: 

feststed, ungehus med fx biograf, 

netcafé, øvelokaler. Jeg har i den 

forbindelse noteret mig, at der er 

mange flere tomme lokaler i Hørve 

end de ovennævnte. Man 

kan således forestille sig en slags 

ejendomsfond for Hørve, der kan 

erhverve disse lokaler med henblik 

på at de skal komme de lokale be-

boere til gavn - men det er natur-

ligvis en kompliceret sag. 

Jeg og foreningen Udvej vil nu i 

august bearbejde forslagene for at 

få et overblik over mulighederne 

og de tilknyttede opgaver. Snarest 

vil vi invitere til et møde - eller 

deltage i et møde i 4534-regi - for 

at fremlægge vores resultat, give 

mulighed for at organisere det vi-

dere arbejde med udvalgte idéer 

samt diskutere finansiering af er-

hvervelse af lokalerne. Vi vil kon-

takte - og meget gerne kontaktes 

af - endnu flere nuværende og po-

tentielle iværksættere  - uden 

iværksætteri er der jo ingen af ide-

erne, der bliver til noget. Vi høres 

ved! 

ivannormann@gmail.com,  

Tlf.: 61 26 17 45 

Hvordan skaber vi liv og virksomhed 

i Farvehandlen og Lykkeberg? 

mailto:ivannormann@gmail.com


www.vallekilde-valgmenighed.dk 

 

Kulturmøde d. 22. august i  

præstens have ved Korskirken 
Lørdag den 22. august fra kl. 14 

 
Vi følger op på sidste års kulturmøde. Den-

gang mødtes vi i kirken og fik sat ord og  

toner på vores fælles længsel efter fred.  
Dejlige timer med deltagere fra Burma, Kina, 

Afghanistan, Syrien, Congo, - alle menne-
sker, der nu er bosat i vores område. 

 
I år vil vi så mødes om noget andet, der kan 

samle på tværs af lande og kulturer, nemlig 
leg. Vi indbyder igen dem iblandt os, som 

kommer fra fjerne lande og måske har andre 
lege, vi kan være med i. 

 
Som sidste år vil vi også denne gang slutte 

af med at spise sammen i Den Gamle Fri-
skole, - hver bringer en ret med til det fælles 

bord. 

  
 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/




www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Onsdag  den 26. august  

Strikkedamer i  Præstegårdens mødesal 

Kl. 14.00 til 16.30 

Der strikkes til Kirkens Korshær: Har du lyst til 

at være med, så mød bare op  eller ring til   

Marianne Møllegaard tlf   59677517   

Kørsel kan evt. arrangeres.  

Det sker i Vallekilde-Hørve sognekirker & Mødesal  

Eftermiddagskoncert 

Søndag den 9. august i Vallekilde kirke kl. 16.30 

DU SKAL SE DIT LAND FRA VEJRHØJ 

FØR DU DØR. 

Hans Anker Jørgensen præsenterer sin bog  med 

viser, salmer, digte og  tanker omkring  70 året 

for atombomben over Nagasaki. Ved koncerten 

medvirker også  Caroline Borello. Signe og Mor-

ten Wendler Jørgensen, Merete Wendler og Caro-

line Friderichsen 

Efter koncerten  vil der være en forfriskning i  

våbenhuset   

Alle er hjertelig velkommen der er gratis adgang   

SOGNETUR      

Søndag den 23. august kl. 10.15 

Tager vi på sognetur til Willumsens museum,  

Sønderby kro  og Postgården på Bakken afgang 

fra Hørve kirke kl. 10.15.  

Forventer hjem kl. ca. 18.30   det koster 200,00 

kr. at deltage, der er ganske få pladser tilbage  

men ring til Inge-lise  tlf.  20439154 det sker jo 

at der kommer et afbud  

For nærmere info besøg hjemmesiden  

www.vallekildehoervekirker.dk der findes tider 

for gudstjenester. I kirkerne ligger kirkeblad og 

lister over måneden gudstjenester 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/
http://www.vallekildehoervekirker.dk




4534 har fået en mail fra Jens Madsen 

og Hans Nielsen, som er formænd for 
henholdsvis HIF og VHG støtteforenin-

ger. 
 

Sammen med mange andre bruger Jens 
og Hans mange timer hvert år på frivil-

ligt arbejde. De er blandt andet med til 
at samle sammen og gøre klar det store 

loppemarked, som afholdes ved hallen 2 
gang om året. Et loppemarked som be-

tyder, at der hvert år udloddes rigtig 
mange penge til aktiviteter ikke mindst 

for børn og unge i Vallekilde og Hørve.   
Derfor blev Jens og Hans rigtig kede af 

det, sure og ikke mindst umådelig træt-

te, da de kom ned til loppehallen man-
dag d. 6. juli, og kunne konstatere, at 

der i løbet af weekenden var øvet hær-
værk på hængelåsen og døren, og at 

nogle var trængt ind i gården og havde 
fjernet havemøbler (bord og stole ) og 

andre ting, som de havde brugt til at 
hygge sig i. De havde efterladt møbler-

ne ødelagt og smidt rundt og området 
fuldt med tomme dåser, papir og plast 

poser. Der var en trailer fuld til gen-
brugspladsen af ødelagte ting, ting som 

formodentlig kunne have givet en skil-
ling til de unge i området.  

 

Det ville være rigtig kedeligt for Vallekil-
de og Hørve, hvis Jens og Hans og alle 

de andre frivillige i området tænker, at  

nu GIDER vi ikke mere, fordi nogle en-
kelte ubetænksomme personer ødelæg-

ger det for rigtig mange.  
 

Derfor er her en lille opfordring til alle 
om, at sprede budskabet om, at det der 

for nogle har være et par timeres sjov, 
er med til at ødelægge det for rigtig 

mange og i sidste ende også dem selv, 
fordi mange af de positive ting der sker 

i området udspringer af det store frivilli-
ge engagement.  

Et rigtig kedelig historie 

Det var bl.a. dette syn, der gjorde Jens og Hans 

kede af det, sure og umådelig trætte, da de kom 

til loppehallen d. 6. juli.   



  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 

Vallekilde-Hørve  

Pensionistforening 

Tove Møller Pedersen 

Tovemp1@hotmail.com  

Landsbyhuset i Skippinge 

Starreklintevej 15 

Jutta Larsen 

Jutta@Jutta-Larsen.dk 

Tlf.: 27 36 16 72 

Medborgerhuset  

Nørregade 14 

www.medborgerhuset-4534.dk 

Inga Juul 

Inga@parkvej5.dk  

Tlf.: 59 65 64 35  

 

Hørve og Vallekilde Sognekirker 

Menighedsrådet 

Inge-Lise Christensen 

ingehe@privat.dk 

Tlf.: 20 43 91 54 

www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Vallekilde Valgmenighed,  

Korskirken 

Berit Hansen 

Berit.S.Hansen@sol.dk 

Tlf.: 24 61 26 04 

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Medlem af  

Lokaldemokratiudvalget 

nedsat af byrådet 

Majbritt Edlund Jensen 

Majbrittedlund@live.dk 

Tlf.: 28 89 02 73 

Kontaktlisten: 
KIRKER 

Lammefjordens  

aktive kvinder 

Marianne Petersen 

aktivekvinder@hotmal.com 

Dragsholm Lokalhistoriske 

Forening 

Bente Mohrbutter 

bmohrbutter@mail.dk  

Vallekilde-Hørve  

Fritidscenter 

www.v-h-f.dk 

Jens Lundgaard 

JLU@V-H-F.dk 

Tlf.: 22 14 65 16  

Foreningen ”4534”  

Jens Rubæk 

rubaek@dbmail.dk 

Tlf.: 23 10 85 85 

http://www.vallekilde-valgmenighed.dk/
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www.v-h-g.dk 

Hovedforeningen: 

Michael Bentsen 

Michael@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 66 83 82 

Ungehuset i Hørve 

Nørregade 19 

Søren With 

with@ofir.dk 

Tlf.: 41 19 63 23  

HIF 

Hørve  

Idrætsforening 

Fodbold 

www.hoerveif.dk 

Kim Buurskov 

kimtina@godmail.dk  

Tlf.: 27 90 29 93  

HK Lammefjorden 

Håndbold 

www.hklammefjorden.dk 

Marianne Folkersen 

Folkesen@privat.dk 

Tlf.: 22 54 40 89 

 

 

 

Hørve Bibliotek 

Vallekildevej 8 

Selvbetjeningsbibliotek 

Åben daglig 6—23 

www.odsbib.dk  

Sydskolen 

Afdeling Hørve  

Skolegade 11 

Tlf.: 59 66 69 00 

www.sydskolen.odsherred.dk 

Vallekilde-Hørve  

Friskole og Børnehave 

 

www.vhfriskole.dk 

Bevægelseshuset Forto 

Vallekildevej 23 B 

Dagplejerne i Hørve 

Legestuen, Nørregade 19 

Mette Jensen 

houg.jensen@mail.tele.dk 

www.odsherred.dk/dagplejen 

 

BIBLIOTEK 

Ung i Odsherred 

www.ungiodsherred.dk 

 

Louise Nordlund 

lnoha@odsherred.dk 

VHG  
Vallekilde-Hørve Gymnastikforening  
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Hørve Tennisklub 

Leif Møller 

leifmoller5@gmail.com  

Tlf.: 41 11 61 64 

Gymnastik  

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35 

Løberne 

Connie Villumsen 

Connie@v-h-g.dk 

Tlf.: 25 67 09 60 

Pentanque 

Anni Petersen 

Anni@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 69 44 

Badminton 

Jørgen Nyholm 

Badminton@v-h-g.dk 

Tlf.: 20 44 60 91  

Stavgang 

Astrid Madsen 

Tlf.: 59 65 65 93 

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 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 

http://vhskole.skoleporten.dk/sp
http://sub.odsherred.dk/page5647.aspx
mailto:leifmoller5@gmail.com

