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Der blev fejret fastelavn flere steder i 4534. 

Bl.a. i Skippinge, Vallekilde og  

dagplejens legestue.  

Foråret er på vej.  

I 4534 betyder det bl.a. 

gymnastikopvisning,  

generalforsamling, musik 

og sæsonafslutning. 



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  

april 2015 er: 

20. marts 2015 

Hanghøj eller Hankehøj?   

Kært barn har som bekendt mange 

navne og det har vist sig, at grav-

højen ved Vallekilde, med alle  

Geo-Kids maskerne, som var på  

forsiden af januarudgaven af 4534, 

hedder både Hankehøj og  

Hanghøj. Det afhænger af hvilke 

kilder man søger i.   

Nyt kontaktperson i 

byfornyelses-

projektet  

Anette som har været 

vores kontaktperson i  

kommunen i forbindelse 

med byfornyelsesprojek-

tet har fået nyt arbejde.  

Titti Donsted har  

overtaget opgaven, så 

fremover er det Titti du 

skal skrive eller ringe til, 

hvis du har brug for at 

tale med kommunen i 

forbindelse med  

byfornyelsesprojektet 

i Hørve.  

 

Titti har mail adressen:   

tidon@odsherred.dk  

og kan træffes på telefon 

59 66 60 60  

Kulturministeren på besøg i Skippinge 

Den 20. februar var kulturminister Marianne Jelved på 

besøg i Skippinge, hvor hun indviede projektet med  

poesi i byen, som er en af Skippinges aktiviteter i  

kampen om at blive årets Læselandsby i Odshered.  

Nye foreninger er altid 

velkomme på kontakt-

listen her i 4534.  

 

Denne gang siger vi  

velkommen til  

Lammefjordens  

Aktive Kvinder.  



Et liv blandt menneskeaber 

Abemanden fra  

Zoologisk Have fortæller 
 

Tirsdag d. 10. marts kl. 14.00 

 i Medborgerhuset. 
 

I næsten 44 år har Aage Brok været dyrepasser i Københavns Zoo-
logiske Have. 

Det meste af tiden havde han fornøjelse af at passe havens gorilla-
er og chimpanser. 

Gennem så mange år har han selvfølgelig haft mange oplevelser og 
glæder, ikke mindst da chimpanserne og gorillaerne for første gang 
i Zoologisk Haves historie fik unger. 

Da Aage Brok i sin tid begyndte i zoo var han også i kontakt med 
andre spændende dyr, men han var rigtig glad for, at det blev men-
neskeaberne, der blev hans faste arbejde.  

Denne dejlige tid kommer han i Hørve Medborgerhus og fortæller 
om d. 10. marts kl. 14.00, hvor Tirsdagstræffet fra Vallekilde kom-
mer på det halvårlige besøg.  

Enkelte sorger har der gennem så lang tid, selvfølgelig også været. 
Aage Brok fortæller gerne andre om de store oplevelser som Abe-
mand, så kom endelig og deltag denne eftermiddag 



 

 

Torsdag d. 5 marts 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 5. marts  

Lammefjordsquil-

terne  

kl. 19.00 - 22.00 

Ved begge  

arrangementer er alle 

velkomne og det er 

gratis at deltage. 

KLIP 9  

v/Annika Carlsen 

Vallekildevej 9  

4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 

www.Klip9.dk 

”4534” 
Martsudgaven af 4534 er sendt på mail 

til 218 modtagere 

Vi har 256 som følger os på  

Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse  

”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

Har du lyst til at  
synge i kor?  

Jeg kunne godt tænke mig at  
danne et sangkor i efteråret.  

Jeg foreslår, at vi øver en aften 
hver anden uge fra kl. 19—21.   

Vi kan enten øve i Medborger-
huset eller i mødesalen ved  

præstegården i Vallekilde.  
Vi skal mindst være 15 personer.  

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

så ring eller skriv til mig på mail: 
ingehe@privat.dk eller  

telefon: 20 43 91 54    

 

Inge-Lise Christensen  

GEOPARK FESTIVAL 2015 

- mere kant end udkant 

5.—8. august 2015 

Har du ideer til arrangementer der 

kan være en del af festivalen og 

med til at sætte 4534 på plakaten, 

så er det nu du skal melde dig.  

Læs mere på 

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


VHG – VETERANTURE 

Veteranturene afgår fra  

Vallekilde Hørve Fritidscenter. 

 

Torsdag den 26. marts 2015 kl. 09.30:  

Ulkerup Skov, Odsherred - tag kaffen med. 

 

Torsdag den 30. april 2015 kl. 09.30:  

Sandskredet i Odsherred - tag kaffen med. 

VHG`S  

STØTTEFORENING:  

GENERALFORSAMLING 

Mandag d. 23. marts kl. 19.00 

I VHG`s mødelokale i 

V.H. Fritidscenter. 
 

PS: Husk loppemarked 

d. 9. maj kl. 10 – 13.30 



www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Ordet, Digtet og Musikken 
 

Hanne Helledie & Frances Moore har en flerårig 

historie sammen som musikere i Los Angeles. 

Her høstede de mange roser som "The Helledie/

Moore Duo", - en duo dedikeret til original musik 

skrevet af Helledie. Nu præsenterer de en ny 

dansk version af deres samarbejde: Koncerten 

"Ordet, Digtet & Musikken". Det er en rejse i  

musik og sprog og handler om henrykkelse,  

labyrinter, korsveje, kærlighed og de livsvilkår, 

som binder og befrier os. Inspirationen og  

digtene er bl.a. hentet hos den persiske 1200-

tals digter Rumi, hos den iranske 1900-tals digter 

Forugh Farrokhzad, og hos Bibelens forfattere. 

Musikken er komponeret af Hanne Helledie. 

 

Søndag, 15. marts 2015 kl. 11:00 

Korskirken i Vallekilde 

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


www.vallekildeoghoervekirker.dk 

SKÆRTORSDAG  

d. 2. april i  

Vallekilde 

Det er blevet en tradition, at 

vi spiser suppe sammen 

skærtorsdag aften, der vil 

være suppe og brød i  

præstegårdens mødesal  

kl. 18.00 efter gudstjenesten 

i Vallekilde Kirke kl. 17.00 

KIRKEFROKOST  

Søndag d. 22. marts  

i Vallekilde 

Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 

10.30 vil der være en let frokost i  

præstegårdens mødesal kl. 11.45.  

Da det er 150 år siden Carl Nielsen blev 

født, vil Kirsten Falther i ord, lyd og billeder 

tage os med til hans fynske barndom. 

Ved kaffen vil der være en kort orientering 

fra præst og menighedsråd om planerne  

for det kommende år.  

FORÅRSSANGAFTEN 

Torsdag d. 19. marts kl. 19.00  

i Medborgerhuset 

Sognekirken indbyder til sangaften. I første 

afdeling synger vi efter højskolesangbogen 

og andre udvalgte sange. Efter en lille hi-

storie, kaffe og kage, indledes anden afde-

ling med ønsker fra sangbogen og vi slutter 

med et lille fastlagt program.  

Daniel Abildgaard er ved klaveret.  

Alle er hjertelig velkommen  

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


PensionistforeningenPensionistforeningen 
Foredrag om Indokina 

Jens Rubæk viser videooptagelser og fortæller om en 
spændende rejse til Vietnam, Laos og Cambodja. 

Kaffe og lotteri. 
 

Torsdag d. 5. marts kl. 14.30 
på Hørve Skole. 

Hver tirsdag kl. 14.00 spilles der kort  
Bakkegården nr. 38  

 
 

Torsdag den 19. marts kl. 14.00 
Bankospil i aulaen på Hørve Skole 

(kun for medlemmer) 
 

 Bestyrelsen   



 

 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 aktiv 

kvinder 

Marianne Petersen 

aktivekvinder@hotmal.com 

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

