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4534 byder 2015 velkommen med Claus Starup’s billede af  

Hanghøj ved Vallekilde. Maskerne er lavet af eleverne på  

Hørve Skole som en del af GeoKids-projektet.  
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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 2015 er: 

20. januar 2015 

”4534” 
Januarudgave af 4534 er sendt 

på mail til 214 modtagere 

Vi har 238 som følger os på  

Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse  

”4534” på: 

www.facebook.com/

nyhedsbrevet4534 
(også selv om du ikke har en  

profil på facebook) 

En lille hilsen fra de 

mindste håndbold-

spillere, microerne, 

som holdt  

julestævne  

d. 6. dec. 2014.  

 

Og selvfølgelig har 

man en  gulerod som 

maskot, når man 

spiller håndbold i  

HK Lammefjorden.  

Bænk til krolf-spillerne 

Så er der igen sket lidt i  

byfornyelsesprojektet. Krolf-

spillerne har fået en bænk så de 

kan hvile benene mens de andre  

forsætter spillet. Under bænken 

er der plads til krolf-udstyret.   

De første til at indvie bænken var 

dog ikke krolf-spillerne men 

 derimod dette nissepar, som nød 

decembersolen.  

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534
http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


Læselandsbyen Skippinge Læselandsbyen Skippinge   

Så er der kommet poesi op i Skippinge. Foran alle  

byens huse er der sat skilte op med tekster valgt af 

husets beboere.  

Der er ca. 40 skilte med tekster af H.C. Andersen, Shake-

speare, Halfdan Rasmussen, japansk inspirerede haiku 

digte på svensk, citater fra Peter Plys, Pedersen og 

Findus, en hårdrejsende haloween historie, tekster 

skrevet af gode Skippinge borgere og mange andre.  

Så tænger du til lidt frisk luft, så kan vi anbefale en 

litterær gåtur i Skippinge.  

Eller læs nogle af teksterne på vinterbillederne her i  

januarudgaven af ”4534”.       

Og husk, at uanset om du bor i Hørve eller Skippinge, 

så tæller teksterne med i opløbet om at blive  

Odsherreds Læselandsby.  



KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

FORENINGSMØDET FORENINGSMØDET   
Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19.00 

 

Hvert år mødes foreningerne i 4534 i Medborgerhuset for 
at lave netværk og drøfte initiativer for byen.  

 
I år vil bl.a. Majbritt E. Jensen fortælle om arbejdet  

i Lokaldemokratiudvalget. 

Er der foreninger, der ikke har modtaget vores mail vedrørende dette 
 møde d. 22. januar 2015 kl. 19 i Medborgerhuset, kan de kontakte 

Inga Juul tlf.: 59656435 eller mail inga@parkvej5.dk   

http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
mailto:inga@parkvej5.dk


ASTRID & STANLEY ASTRID & STANLEY   

SAMUELSEN SAMUELSEN   

MEDMED  STRINGSSTRINGS  
 

Hørve Medborgerhus 
Torsdag d. 15. januar 2015 

kl. 19.30 - Entre: 100 kr.   
 
 
 

Astrid og Stanley Samuelsen med klassisk 
strygerduo. Når folk og klassisk mødes i  
denne kvartet kan publikum forvente en  
harmonisk og iørefaldende musikalsk  

oplevelse med flerstemmig sang på dansk, 
engelsk og færøsk og sprøde akustiske  

guitarer akkompagneret af stemningsfuld  
cello og inciterende klassisk violin. 

 

 



 

 

Torsdag d. 8 januar 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 8. januar 

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

Ved begge  

arrangementer er alle  

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

 

Lørdag d. 17. januar 

kl. 10.00—16.00 

UFO-dag 

Deltagelse gratis,  

men tilmelding nødvendig. 

 

www.vallekilde-valgmenighed.dk 

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


NYTÅRS KONCERT  

Lillian BouttéLillian Boutté  

Korskirken i Vallekilde 

Fredag d. 23. januar kl. 20.00  

Entre: 100 kr.  

LILLIAN BOUTTÉ & BURICH-L´ETIENNE N.O. ENSEMBLE  

er et internationalt sammensat band, som spiller jazz, gospel og blues med  

“New Orleans-sound”. Vi tilbyder jazz- & gospelkoncerter og giver koncerter i  

jazzklubber, kulturhuse, kirker m.m. 



Vinterens læsekreds i Vallekilde Præstegård 
 

I denne vinter skal vi beskæftige os med en af middelalderens store 

åndelige personligheder. Vi skal nemlig læse en moderne roman 

om Den hellige Birgitta, skrevet af Bodil Busk Sørensen.  

Forfatteren er gået både videnskabeligt og skønlitterært til værks: 

hun har fordybet sig i Birgittas ca. 800 skrifter, og opsøgt de  

steder, hun har været. Og så har hun – som det fremgår af forlaget 

hjemmeside – ”digtet lidt, for at fylde hullerne ud og skabe en 

spændende roman”. 

 

Birgitta (1303-1373) er der skrevet meget om. Vi skal følge hendes 

liv gennem læsning af Bodil Busk Sørensens roman, og samtale 

om alle de emner, som dukker op, når man er flere, der læser en 

roman i fællesskab. 

 

Hans-Jørgen Møllegaard indleder læsekredsen  
 

torsdag den 5. februar 2015 kl. 19.00-21.30  
 

med en introduktionsaften om Den hellige Birgitta og giver et rids 

af hendes placering i middelalderens Sverige og den katolske  

kirkes historie. De følgende læse- og diskussionsaftener er planlagt 

på tirsdagene 17. februar, 3. marts og 17. marts 2015, alle gange 

kl. 19.00-21.30. 

Alle er hjertelig velkomne  

og vi glæder os til at I kommer og vil være med. 

Bogen er udgivet på Forlaget ALFA,  

er på 414 sider og koster 288,00 kr. 



HØRVE LÆSER stadig…. 

Husk at tælle og indberette  

hvor meget I har læst 

Tæl hvor meget I har læst i december 

 og send tallet til: 

Ulla@ullamhansen.dk,  

send en SMS til 28 55 93 88  

eller aflever resultatet  i postkassen  

ved Medborgerhuset.  

Senest d. 5. januar  

Pensionist foreningenPensionist foreningen  
 

 

Torsdag den 8. januar har vi årets første  
sammenkomst på Vallekilde -Hørve skole 
 kl. 14,30. HOM-Harmonikaorkester spiller 

og Vinni Jensen synger for. 
 

Tirsdag den 6. januar kl. 14.00 starter  
kortspillet igen på Bakkegården nr. 38  
og der spilles hver Tirsdag hele foråret.  

 
Torsdag den 22. januar kl. 14.00 

løber årets første Bankospil af stablen. 
 

 Bestyrelsen ønsker alle et godt Nytår. 
  

... jorden rundt på 80 dage 

Ved hjælp af bøgerne er vi på vej rundt 

om jorden. På kortet hos bageren kan du 

se hvor langt vi er kommet.  

Vi håber, at du vil hjælpe os med at kom-

me hele jorden rundt inden d. 1. marts. 

Læs en bog, og sæt en nål på kortet der 

hvor handlingen foregår. 

…. 1001 bøger 

Læs eller genlæs nogle af de store  

klassikere eller benyt lejligheden til at få 

læst nogle af de bøger, som du har hørt 

om, men aldrig har fået læst.  

Find ”1001 bøger” på cafeborder på  

biblioteket, og lad dig inspirere.   



 
 

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: 

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 

 

Gymnastikafdelingen: 

Inga Juul  

Inga@v-h-g.dk 

Tlf.: 59 65 64 35  

 

 

Babymotorik 

Dorthe Grathwohl 

Dorthe.grathwohl@mail.dk 

Tlf.: 26 60 18 54 

 

 

 

Støtteforeningen 

Niels Rasmussen 

fladehoej29@hotmail.com 
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  

Vallekilde-Hørve Skole 

Skolegade 9 

www.vhskole.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 

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

