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I maj skal vi plante frø og mindes 70 året for befrielsen, søge penge til små 

hurtige succeser, danse og lytte til musik, til foredrag, på udflugt til Sofiero 

eller København, spille fodbold, krolf eller kort, til loppemarked, bingo-trim  

eller friluftsgudstjeneste, og så får 4534 sin egen forening.  



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  

juni og juli 2015 er: 

20. maj 2015 

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 

RESULTATET AF ”HOLD 4534 REN” 

Så meget affald samlede 44 personer sammen langs veje 

og stier i Hørve og Vallekilde i løbet af 2 timer en lørdag 
formiddag. Tænk over det næste gang du ”bare lige  

kommer til” at tabe et cigaretskod, lidt slikpapir eller din 
tomme chokolademælksflaske.  

Et stort tillykke til  

VHG—badminton,  

som er udnævnt til  årets 

ungdomsklub i DGI Midt– 

og Vestsjælland.  

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


PensionistPensionist--

foreningenforeningen  
 

Løvspringstur til Sofiero  

Løvspringstur for medlemmerne  
Onsdag den 6. maj til Sofiero Blomsterpark  
ved Helsingborg. Parken er kendt for sine  

mange smukke rododendronbuske,  
temahaver og orangeri. 

Kortspillet på Bakkegården 38 fortsætter 
hver tirsdag kl. 14.00.  

 

 

God Sommer til alle.  
Vi starter sæsonen op igen  
torsdag d. 30. september.  

 
 Bestyrelsen   

Foto: Sofiero.se 



 

 

Torsdag d. 7. maj 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 7. maj  

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

 

Ved begge  

arrangementer er alle  

velkomne og det er 

 gratis at deltage. 

 

Foreningen ”4534” 
Stiftende generalforsamling  

Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 19.30 i Medborgerhuset 

Hvorfor skal vi have endnu en forening i Hørve? 

Vi har mange aktive foreninger i Hørve, men alligevel synes vi, at der mangler en. En forening, der kan rumme 

aktiviteter, som ikke naturligt falder ind under en af de andre foreningers formål. Nyhedsbreve 4534 bliver en del 

af foreningen, og vi har et stort ønske om at få etableret en aktiv hjemmeside for området. Derudover ved vi ikke 

hvilke aktiviteter der bliver, men mulighederne er mange, og alle initiativer er velkommen. Det kan være arrange-

menter i Medborgerhuset eller Bøgelunden, kommunalt støttede aktiviteter som løber over en begrænset periode, 

f.eks. Læselandsbyen eller Landsbymakeover. Det afgørende er, at foreningen ”4534” har et sæt vedtægter, et 

CVR. nr. og en bankkonto, som kan bruges f.eks. hvis der søges støtte fra fonde, andre foreninger eller  

kommunen  som kun kan udbetale støtte via en foreningskonto.  

Har du lyst til at være med, eller vil du høre mere, 

så er du velkommen til at kontakte os.  

Med venlig hilsen 

Jens Rubæk, tlf.: 23 10 85 85  - Ulla Margrethe Hansen tlf.: 28 55 93 88 

Majbritt Edlund Jensen tlf.: 28 89 02 73 

 Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Stiftelse af foreningen ”4534” og godkendelse af vedtægter 

3) Valg af bestyrelse. 

Der skal vælges min. 3 medlemmer (halvdelen vælges for 2 år og de øvrige medlemmer vælges for 1 år.) 

4) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (en revisor vælges for 2 år, og den anden vælges for 1 år, supplean-

ten vælges for 1 år).  

5) Fastsættelse af kontingent for 2015 

6) Eventuelt 



KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

Krolf er det  
noget for dig? 

Søndag d. 3.maj  

kl. 13.30-15.00     

 Vil der være mulighed for at 

prøve spillet på banen på 

plænen ved Hørve Kirke 

og XL. Kom og vær med, og 

tag kaffen med. 

Penge til små 

hurtige succeser 

I forbindelse med byforny-

elsesprojektet er der en 

pulje til ”små hurtige succe-

ser”. Har du en god ide, så 

er det nu, du kan søge  

penge til at realisere den.  

Ansøgningsfristen er den  

4. maj, og næste runde bli-

ver med ansøgningsfrist 

den 12. august.  

Læs mere på  

http://hoerve.odsherred.dk  

hvor du også kan finde 

det ansøgningsskema du 

skal bruge.   

 

Pinse på Esterhøj 
Mandag 25. maj  

2. pinsedag kl. 11.00 

Som sædvanlig mødes den sydlige del 

af Ods- Skippinge provsti 2. pinsedag til 

en fælles gudstjeneste i det fri på Ester-

høj med den skønneudsigt over Sejerø-

bugten. Gudstjenesten er planlagt i fæl-

lesskab mellem menighedsråd, præster 

og musikere ved kirkerne.  

Medbring evt. klapstol eller tæppe. 

I tilfælde af regn foregår gudstjenesten 

i Asnæs Kirke. 

http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://www.klip9.dk/
http://hoerve.odsherred.dk


    Dragsholm  

Lokalhistoriske Forening 
 

Tirsdag den  26. maj kl. 19,00, på Aksen,  

Biblioteket i Asnæs  
 

Per Røntved fortæller om sin opvækst som 
fodboldspiller, sin tid på landsholdet samt sin 
tid som professionel fodboldspiller i Werder 

Bremen, Tyskland og Wichita, USA.  

Per Røntved vil også komme ind på sin syg-

dom og tiden derefter med genoptræning m.v.  

Desuden medbringer Per Røntved nogle scrap
-bøger, som man er velkommen til at blade i. 

Gratis entre   
kaffe/kage kan købes 

alle er velkomne. 

 

Foredrag af  

Per Røntved,  

Fårevejle 



One-man-show med guitar og gode historier 

Thomas Buttenschøn har valgt at parkere bandet i garagen. 

Han vil for en stund være akustisk og solo.  

 
- Jeg vil ud og møde danskerne med min guitar og synge og 

fortælle historier, der knytter sigt til de nye sange.  

Thomas Buttenschøn 
Fredag d. 8. maj Kl.20.00 

Vallekilde Hørve Fritidscenter 
Idrætsvej 3, 4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 
Billetter købes ved indgangen,  

på "Place2book" eller bestilles påbillet@drauget.dk  

Jeg vil lave en stribe koncer-

ter, hvor publikum skal have 
mulighed for groft sagt både 

at grine og græde.  

De skal tage hjem med me-
re end blot sange og melodi-

er i hovedet….  

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=7e498eb64b
mailto:billet@drauget.dk


  Lammefjordens Aktive Kvinder 
 Tirsdag den 19. maj 2015  
 tager vi på den årlige udflugt,  

 som i år går til København. 
 

På turen derind holder vi et passende sted for at drik-
ker den medbragte formiddagskaffe hvortil der serve-

res kærnemælkshorn, herefter kører vi til Nationalmu-
seet, hvor vi skal se museets ”Klunkehjem”. 

 
Herefter tager vi til Folketinget, hvor vi spiser Nordisk 

Frokost i Snapsetinget, med efterfølgende kaffe og ka-
ge. Til sidst er der rundvisning i Folketinget. 

Vi begynder hjemturen ca. kl. 17,00. 
 

Pris 350,-kr. for medlemmer og  

500,- kr. for ikke medlemmer 
 

Alle er velkommen så tag en veninde, ven eller 
ægtefælle med. 

 
Der er afgang med bus fra Fårevejle Brugs kl. 8,00  

og fra Hørve Kirke kl.8,10.  
 

Tilmelding til Grethe Olsen på tlf. 59 65 38 53,  
e-mail: grethe-olsen@mail.dk   

eller til Mona Rasmussen på tlf. 59 65 62 81.  
Du kan også tilmelde dig på foreningens e-mail:  

aktivekvinder@hotmail.com  
 

Tilmelding senest onsdag den 13/5 2015. 

mailto:grethe-olsen@mail.dk
mailto:aktivekvinder@hotmail.com


BINGO-TRIM 
Løb eller gå en tur på ca. 5 km 

rundt i Hørve og omegn og spil 

samtidig bingo om flotte præmier 

Torsdag den 28. maj 

kl. 18,30 

Start og mål:  

Vallekilde-Hørve Fritidscenter 

Efter turen byder hallens cafeteria og støt-

teforeningen på kaffe og kage 

Pris pr. bingokort: kr. 12,00 -  

5 kort for kr. 50,00 

Arrangør: VHG’s Støtteforening 



Anthony John Clarke har været 

involveret i musik i mange år 

og indspillet tolv cd'er, tre cd-

singler og udgivet to sangbø-

ger,. Han har spillet i hundred-

vis af klubber og festivaler i 

Storbritannien, Europa, Austra-

lien og USA. Anthony John 

Clarke blev født i Belfast den 

18. oktober 1956. Han startede 

sangskrivning i en alder af ni 

inspireret af tresserne, men det 

var først, da han forlod Irland 

og kom til England, at han for-

fulgte sin passion for at skrive.  

Anthony John Clarke Duo 
 

Hørve Medborgerhus, Nørregade 14, 4534 Hørve  

Torsdag d. 28. maj Kl.19.30,  

Entré: 100 kr. 
Billetter købes ved indgangen, på "Place2book "  

eller bestilles påbillet@drauget.dk 

Mulighed for spisning Kl. 18:00. Spisning bestilles 
på billet@drauget.dk Senest en uge før koncerten. 
Mad+musik: 160 kr. Benyttes rabatkort er kuvertprisen 60 kr.  
Menu: Grill medbring selv kød og tilbehør. 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=b314e6c76d
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.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 

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  

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

