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I juni og juli er det tid til
sommer og ferie. Men i
4534 er det også tid til
Sct. Hans, sommerfester
og revy. Bøgelunden og
legepladsen på
Vallekildevej skal
indvies, og så skal vi en
tur til stemmeurnerne.

4534

FESTDAG I HØRVE
Bøgelunden og legepladsen på Vallekildevej er næsten færdige på nuværende
tidspunkt, så derfor holder vi

indvielse af Bøgelunden søndag d. 7. juni kl. 10.00
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
august 2015 er:
20. juli 2015

Indvielsen starter med en tale af Borgmester Thomas Adelskov, efterfulgt af Stephan
Gustin, som er arkitekten bag Bøgelunden. Herefter vil der være mulighed for at opleve forskellige aktiviteter fordelt rundt omkring i Bøgelunden. Der er også tænkt på
underholdning for de yngste, og naturligvis mad og drikke til alle.
For at skærpe interessen for byfornyelsens pulje til bygningsrenovering, bliver der et
arrangement i Medborgerhuset hvor der vil blive orienteret om mulighederne og betingelserne for at få del i denne pulje som indtil nu er alt for lidt kendt. Der bliver oplæg
af bl.a. en energikonsulent, og vi går en lille tur i byen for at se på forskellige huse,
for ad den vej at illustrere mulighederne ved praktiske eksempler.
Vi håber meget, at I vil komme og være med til at gøre det til en
rigtig sjov, udbytterig og hyggelig dag!

Forsidebillederne er fra d. 4. maj 2015, hvor
mere end 250 deltagere markerede 70 året for
afslutningen af 2. verdenskrig med en mindehøjtidelighed i Hørve kirke, fakkeloptog, kransenedlæggelse og kaffe i fritidscentret.

Denne udgave af 4534 er sendt på
mail til 227 modtagere
Vi har 258 som følger os på Facebooksiden ”4534”.
Husk du kan altid læse ”4534” på:
www.facebook.com/nyhedsbrevet4534

Nyt fra Foreningen ”4534”
Hjemmeside for 4534
Foreningens første projekt er, at etablere en samlet
hjemmeside for 4534. Visionen er, at der på hjemmesiden
skal være relevante oplysninger for fastboende, tilflyttere
og turister i 4534. Det kan f.eks. være oversigt over
foreninger og link til deres hjemmesider, noget om legepladser, vandreture og stier, arkitektur og kunst i området.
Oplysninger om overnatningsmuligheder, forretninger,
skoler, museer og meget andet.

Torsdag d. 3. juni
Torsdag d. 2. juli
Håndarbejdscafe
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 3. juni
Torsdag d. 2. juli
Lammefjordsquilterne
kl. 19.00 - 22.00
Arrangementerne er alle
velkomne og det er
gratis at deltage.

Har du ideer og forslag, eller har du lyst til at deltage i
arbejdet , så hører vi gerne fra dig.

Bestyrelsen:

Formand:
Jens Rubæk
Tlf.: 23 10 85 85
Mail: rubaek@dbmail.dk
Kasserer:
Ulla Margrethe Hansen,
Tlf.: 28 55 93 88
Mail: Ulla@ullamhansen.dk

Stationsbygningen
Foreningen følger den gruppe der arbejder med at få skabt
liv i stationsbygningen ved Hørve station. Det er et spændende projekt med rigtig mange muligheder men også en
del udfordringer.

Majbrit Edlund Jensen
Tlf.: 28 89 02 73
Mail: Majbrittedlund@live.dk

Vil du være medlem af ”4534”

Anne-Marie Donslund
Mail: anmdo@odsherred.dk

Har du lyst til at være medlem af foreningen 4534, så
kontakt Ulla Margrethe Hansen. Kontingentet er 25 kr.
om året.
Referat fra den stiftende generalforsamling og vedtægter
kan rekvireres hos Ulla Margrethe Hansen.

Tove Møller Pedersen
Sekretær og kontaktperson
Medborgerhuset
Tlf.: Tovemp1@hotmail.com

Fælles
aktivitetskalender
for 4534
Der har været talt om en fælles aktivitetskalender for Hørve. Nu prøver vi at starte en op her under Nyhedsbrevet 4534.
Tanken er at foreninger og de der
arrangerer noget kan maile oplysninger om engagementet til os,
gerne ligeså snart man ved det.
Så vil der i hvert nyhedsbrev fra
”4534” være en kalender for de
kommende 2-3 måneders arrangementer.

Heart String Quartet
Tirsdag d. 2. juni Kl.20.00
Aksen - Kulturhuset i Asnæs
Entré: 100 kr.

DGI Høve Stævne
19. 20. og 21 juni
www.hoevestaevne.dk

Billetter købes ved indgangen, på
"Place2book " eller bestilles på
billet@drauget.dk

Oplysningerne til kalenderen skal
indeholde:
Dato for afholdelse
Sted for afholdelse
Kort…meget kort…beskrivelse
af aktiviteten
Hvem afholder aktiviteten
Dette sendes til Lars Sjelborg på:
larssjelborg@gmail.com mærket
med ”Kalender 4534” i emnefeltet.

KLIP 9
v/Annika Carlsen
Vallekildevej 9
4534 Hørve
Tlf. 59 65 70 00
www.Klip9.dk

Aftentur i bus til
rosenhaven
ved Kongsøre:
Tirsdag den 7. juli kl. 19.00
Afgang fra P-pladsen v/Biblioteket i Asnæs,
kl. 19 præcis – hjemkomst ca. kl. 22.
Pris: Tur inkl. entre og kaffe/kage - kr. 85,00, pr. person.
(Bemærk: Bussen parkerer 3-400 m fra haven)
Bindende tilmelding til Birte Pedersen, tlf. 59650325 eller
mail: bep@turbopost.dk senest 28. juni. - (max. 50 pers.)
- På ud- og hjemturen kører vi bl. a. over nye broer, hvorfra vi kan se forandringerne i landskabet, omkring den nye
rute 21.
Alle er
velkommen.

Fontainebed med
rosenkrans

Birthe og Vagn Mortensen vil fortælle om deres store smukke parklignende have, beliggende ned til Isefjorden, med bl. a. ca. 875 roser, hortensia, rhododendron og formklippede træer og buske med
japansk inspiration.
(se mere på w.w.w. Rosenhaven ved Kongsøre)

Sommerfest
i præstegården
Søndag den 21. juni kl. 14
Vi får besøg af salmedigter Arne Andreasen fra
Haslev. Ved gudstjenesten i Vallekilde kirke kl. 14
vil vi synge nogle af hans salmer .
Efterfølgende er der sommerfest i præstegårds-haven,
med kaffe, kringle og lagkage, her vil Arne Andreasen
tage os med i sit fortryllende sangunivers.
Det forventes at slutte ca. kl. 17,00
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag.
I tilfælde af dårligt vejr bliver det afholdt i mødesalen

Menighedsrådet

Indskrivning af konfirmander i
Vallekilde-Hørve sogne
Søndag den 21. juni indbydes alle nye konfirmander og
deres forældre til sommerfest i præstegården
Vi starter med gudstjeneste kl. 14 i Vallekilde kirke.
Efterfølgende indbydes I til sommerfest i præstegården
Her vil der være mulighed for at udfylde indskrivningsskema, og der vil være en kort info om planlagte
aktiviteter for de nye konfirmander.
Vi glæder os til at møde jer

Sommerjazz og mad
ved Korskirken
Søndag d. 14. juni kl. 12 (gudstjeneste kl. 10).
Vi holder sommerfest i det grønne, nemlig
i præstens have, - med salater, levende musik
og mad på grillen.
Musikken leveres af ”Coffee for a Friend” - lokale
musikere med Pia Kingo i front. De spiller og
synger evergreens, pop, jazz og swing med stor
kærlighed. Vi regner med at spise kl. 12, og der er
såmænd også mulighed for at ses inden da,
kl. 10 til gudstjenesten.
Pris for mad og musik (og måske en lille fortælling)
er 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Tilmelding som sådan er ikke nødvendig, men ring
gerne til Janne Sulkjær (5065 6580), hvis I ved, I
kommer, - så ved vi, der er købt rigeligt ind.

Velkommen i det grønne!

Karin og Jens

www.vallekildeoghoervekirker.dk

www.vallekilde-valgmenighed.dk

Folketingsvalg
Torsdag d. 18. juni kl. 9.00—20.00
Vallekilde-Hørve Fritidscenter
Traditionen tro har de første vælgere kl. 9.00 mulighed for at
kontrollere, at boksene til stemmesedlerne er tomme. Og de
sidste vælgere kl. 20.00 kan opleve at valgformand ved opråb
til alle verdenshjørner sikre sig, at alle der ønsker at afgive
stemme har haft muligheden for det.

Kontaktlisten:

Foreningen ”4534”
Jens Rubæk
rubaek@dbmail.dk
Tlf.: 23 10 85 85

Hørve Erhvervsforening
www.hørveby.dk
Bent Eriksen
bent.eriksen@sharkcontainers.com
Tlf.: 59 65 72 00

Medborgerhuset
Nørregade 14
www.medborgerhuset-4534.dk
Inga Juul
Inga@parkvej5.dk
Tlf.: 59 65 64 35

Musikforeningen
Drauget
www.drauget.dk
Anker Pedersen
Anker@Drauget.dk

Landsbyhuset i Skippinge
Starreklintevej 15
Jutta Larsen
Jutta@Jutta-Larsen.dk
Tlf.: 27 36 16 72

Lammefjordens
aktive kvinder
Marianne Petersen
aktivekvinder@hotmal.com

Vallekilde-Hørve
Pensionistforening

Dragsholm Lokalhistoriske
Forening

Tove Møller Pedersen
Tovemp1@hotmail.com

Bente Mohrbutter
bmohrbutter@mail.dk

Medlem af
Lokaldemokratiudvalget
nedsat af byrådet
Majbritt Edlund Jensen
Majbrittedlund@live.dk
Tlf.: 28 89 02 73

Vallekilde-Hørve
Fritidscenter
www.v-h-f.dk
Jens Lundgaard
JLU@V-H-F.dk
Tlf.: 22 14 65 16

KIRKER

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
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Dagplejerne i Hørve
Legestuen, Nørregade 19
Mette Jensen
houg.jensen@mail.tele.dk
www.odsherred.dk/dagplejen

Bevægelseshuset Forto
Vallekildevej 23 B
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HIF
Hørve
Idrætsforening
Fodbold
www.hoerveif.dk
Kim Buurskov
kimtina@godmail.dk
Tlf.: 27 90 29 93

HK Lammefjorden
Håndbold
www.hklammefjorden.dk

T
Vallekilde-Hørve
Friskole og Børnehave

&

www.vhfriskole.dk
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Sydskolen
Afdeling Hørve
Skolegade 11
Tlf.: 59 66 69 00
www.sydskolen.odsherred.dk
Ungehuset i Hørve
Nørregade 19
Søren With
with@ofir.dk
Tlf.: 41 19 63 23

Marianne Folkersen
Folkesen@privat.dk
Tlf.: 22 54 40 89

Hørve Tennisklub
Leif Møller
leifmoller5@gmail.com
Tlf.: 41 11 61 64

I

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

Badminton
Jørgen Nyholm
Badminton@v-h-g.dk
Tlf.: 20 44 60 91

Løberne
Connie Villumsen
Connie@v-h-g.dk
Tlf.: 25 67 09 60

Stavgang
Astrid Madsen
Tlf.: 59 65 65 93

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
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Ung i Odsherred
www.ungiodsherred.dk

Hørve Bibliotek
Vallekildevej 8

Louise Nordlund
lnoha@odsherred.dk

Selvbetjeningsbibliotek
Åben daglig 6—23
www.odsbib.dk

Babymotorik
Dorthe Grathwohl
Dorthe.grathwohl@mail.dk
Tlf.: 26 60 18 54
Støtteforeningen
Niels Rasmussen
fladehoej29@hotmail.com

