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Så er efterårssæsonen for alvor i gang i 4534 

Håndbold, fodbold, volleyball, gymnastik, badminton og mange andre sportsaktiviteter 

 er godt i gang. Skarpt fulgt op af foredrag, udflugter, kortspil, banko og musik.  

Så uanset alder er der ingen undskyldning for at blive hjemme på sofaen,  

selv om dagene bliver kortere.     

En flok glade unge mennesker fra Ungehuset 

klar til årets tur til Bakken. 



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  

oktober 2015 er: 

20. september 2015 
Denne udgave af 4534 er sendt på mail til 255 modtagere 

Vi har 272 som følger os på Facebooksiden ”4534”.  

Husk du kan altid læse ”4534” på: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 

En kedelig oplevelse 
blev vendt til noget positivt 

 

Det vi troede var hærværk,  
var drengestreger 

 

Da 4534 var udkommet fredag d. 31 juli, 
blev vi ringet op af en far der på vegne af fle-

re forældre bad om et møde med os og de 
unge mennesker. 

 
Vi mødtes mandag d. 3 august v/loppehallen. 

Der var de drenge og piger der havde været 
med til RODET samt 7-8 forældre til de unge 

mennesker. Vi fik en god snak om det der 
var foregået. Det var mest ubetænksomhed 

og uvidenhed om hvad der foregår i Loppe-

hallen, og at der er en masse folk der bruger 
deres fritid på at samle sammen og sortere 

for at lave lidt penge til netop de unges fri-
tidsaktiviteter, fodbold, håndbold og hvad 

ved jeg. 
 

Vi fik en undskyldning og et løfte om at de 
gerne vil komme og hjælpe. Vi skal kontakte 

en af forældrene og sige til med hvad og 
hvornår. 

 

Gammellopperne 

Den opmærksomme 

borger i 4534 har 
sikkert allerede op-

daget, at vi fået et 
opslagsskab til 

4534. Skabet står 
ved bagere.  

Det er betalt af 
kommunens lokalde-

mokratipulje.  

4534 som opslag 

Udover at hænge 4534 op i det nye skab, så 

sørger vores flittige hjælper Jens også for at 
nyhedsbrevet bliver hængt op i Fritidscentret 

og lagt frem på biblioteket, i medborgerhuset, 
hos bageren og i sparekassen. På den måde 

håber vi, at vi også når dem som ikke får  
nyhedsbrevet på mail eller læser det på  

Facebook.   

http://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534


 

Pensionistforeningen 
 

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. 3. september  Kl. 1400 
Fællessang ved Johannes Carlsen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr. 

 

Mandag d. 7. september  Kl. 930 
Folkekirkens nødhjælp sælger genbrugstøj i glassalen. 

 

Torsdag d. 10. september  Kl. 1400 

Der er banko i Cafeen. 

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

Torsdag d. 24. september  Kl. 1400 
Der er gudstjeneste i Cafeen ved Janne Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

 

Tirsdag den 15. september  

starter den nye sæsons kortspil op 
kl. 14.00, på Bakkegården nr. 38. 

 

Torsdag den 17. september  
kl. 14.00 i aulaen på Hørve Skole 

Bankospil for foreningens medlemmer. 



KLIP 9  

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

http://www.klip9.dk/


Lørdag den 12. september 2015 arrangerer  
foreningen eftermiddagstur til Skjoldenæsholm 
Sporvejsmuseum.  
 

Museet er beliggende ved Jystrup, mellem Ringsted og 
Roskilde, i det naturskønne Midtsjælland.  
Sporvejsmuseet befinder sig i dag, blandt eliten af 
sporvejsmuseer i hele verden. Museet har kørende 
sporvogne fra hver af de danske storbyer. 
 
Tag med til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum og gen-
oplev din barndom. Vi drikker den medbragte kaffe og 
kage et passende sted på museet. 
 
Vi kører i bus fra Fårevejle Brugs kl. 12,50 og fra  
Hørve Kirke kl. 13,00.  
Forventet hjemkomst ca. kl. 18,00. 
 
Pris for medlem 150,00 kr. og 200,00 kr. for ikke 
medlem. Børn eller børnebørn kan komme med for 
kr. 75,00 
 

Tilmelding kan ske til Grethe Olsen på  
tlf. 59 65 38 53 - til og med søndag d. 6/6-2015 
Eller til Mona Rasmussen på  
tlf. 59 65 62 81- til og med d. 9/9 2015 
Endelig kan tilmeldingen foregå på mail til: 
aktivekvinder@hotmail.com  

Lammefjordens Aktive Kvinder 

Lammefjorden anno 1850. Koloreret postkort. Baseret på fotograf Søren Bays store Lammefjordsmaleri fra 1908, 

der er ophængt i Odsherreds Efterskoles festsal i Fårevejle Stationsby. Motivet viser Fårevejle Kirke, Stubberup, 

Lammefjorden og Ingerø set fra Kulås Skov. I baggrunden t. v. anes Høve Mølle. Fotograf: Søren Bay  

Filmen viser bl.a. de udstillinger, der blev  

lavet i forbindelse med jubilæet samt den 
Lammefjordsfest, der blev holdt, med bl.a. 

landets længste kaffebord på Adelers Alle. 
Arne Fjordgaard Andersen kommenterer og 

Jens Hjorth viser filmen. 

Dragsholm lokalhistoriske forening 

Tirsdag den 15. september  

kl. 19,00 i Aksen i Asnæs  

Fotograf Erik Mikkelsens film om Lammefjordens  

100 års jubilæum i 1973.  

mailto:aktivekvinder@hotmail.com


 

 

Torsdag d. 3. september 

Håndarbejdscafe  

kl. 13.00 - 16.00 

 

Torsdag d. 3. september  

Lammefjordsquilterne  

kl. 19.00 - 22.00 

Alle er velkomne til disse 

to arrangementer, og 

det er  gratis at deltage. 

 

I september starter  

flere patchworkkurser. 

Læs mere om disse  

kurser på  

www.khn-design.dk 

 

The Folk Factory 

Lørdag d. 12. september 

Kl.20.00 

Aksen - Kulturhuset i Asnæs 

Centervejen 91, 4550 Asnæs 

Entré: 100 kr. 
 

Billetter købes ved indgangen, på "Place2book"  

eller bestilles på billet@drauget.dk  

David Francey - fra tømrer til højt skattet sangskriver! 

Den skotskfødte canadier David Francey forlod byggebranchen for at  
indspille sit første album Torn Screen Door i 1999, og nu er han en af  
Canadas mest elskede sangere og sangskrivere. Ti albums er det blevet  
til i de forgangne 14 år, og med det seneste, So Say We All, føjede han  
en Canadian Folk Music Award til sin i forvejen tæt pakkede præmiehylde. 
Men priser eller ej - først og fremmest, så skriver han dog nogle fantasti-

ske sange, der går rent hjem hos de fleste. 

David Francey 
Torsdag d. 24. september 

Kl.19.30 

Hørve Medborgerhus 

Nørregade 14, 4534 Hørve 

Entré: 100 kr.  Johhny Logan  
Fredag d. 27 november kl. 20.00 

Vallekilde-Hørve Fritidscenter  

Johnny Logan kommer til Hørve med sit  

orkester og giver et brag af en julekoncert.  

Koncerten er for et siddende publikum, men 

tag ikke fejl af oplevelsen. Den vil blive vild og 

voldsom...  
 

Billetter på www.billetnet.dk 
 

ØNSKER DU AT SPISE INDEN KONCERTEN:  
Kl. 18.00 er der spisning,  

Flæskesteg og risalamande 
pris pr. kuvert 115, kr., skal bestilles i forvejen på  

 
MAIL: vhf-cafeteria@mail.dk - eller tlf 59 65 65 90 

Husk, at hvis du selv vil spille musik, så 

kan du låne øvelokalet på Hørve skole.  

 

Læs mere om bookning af øvelokalet på  

musikskolens hjemmeside: 

www.odsherredmusikskole.dk 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=372adcc3f2
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f962ec9e6a
mailto:billet@drauget.dk




www.vallekildeoghoervekirker.dk 

Onsdag den 30. september  

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  

HØSTGUDSTJENESET  

MED EFTERFØLGENDE FROKOST      

Søndag d. 27. september kl. 10.30  

i Hørve Kirke 

De nye konfirmander deltager. Efterfølgende er alle vel-

kommen til kirkefrokost i præstegårdens mødesal. Vi 

har inviteret tidligere direktør Bjørn Franch Jørgensen 

fra Planetariet i København til at komme og fortælle om 

hvordan menneskene reagerer på stjernehimlen, plane-

terne og kometerne.  

Alle er velkomne til en spændende eftermiddag. 

http://www.vallekildehoervekirker.dk/


Lørdag d. 5. september kl. 14—16  

Vægmalerierne på Hørve Skole 
Historien Holmer Trier, Paul Nyhus og Aksel Møller, 3 af de 

kendte Odsherredmaleres, store vægmalerier på Hørve Skole.  

Hæftet, på 12 sider og rigt illustreret, koster 20 kr. 

(overskuddet ved salget går til Foreningen 4534)  

 

Du kan købe hæftet hos Ulla Margrethe Hansen,  

tlf. 28 55 93 88 eller mail: Ulla@ullamhansen.dk 



www.vallekilde-valgmenighed.dk 

Vi får besøg af journalist Lasse Jensen, der i en årrække har været 
redaktør og vært på programmet "Mennesker og Medier" i radioens 

P1. - Et altid aktuelt program om nye tendenser og dilemmaer i den 
mediebårne verden, som vi alle er en del af. Måske er vi ikke altid 

helt så bevidste om, hvor stor en indflydelse medierne har på vores 
opfattelse af virkelighed og samfund, men vi bruger dem hver ene-

ste dag: Når vi tænder for computeren, for radioen, for fjernsynet, 
åbner avisen, læser nyheder på mobilen, hører musik på cyklen. Det 

sker i Den gamle Friskole, Vallekildevej 127. 
 

Der er sket rigtig meget med medierne på få år: De klassiske medi-
er som tv, avis og radio - med konkret afsender og veldefineret mål-

gruppe/modtager - er efterhånden smeltet sammen med de nye so-
ciale medier som Facebook, YouTube, Twitter... Aviserne er gået on-

line og bringer nyheder døgnet rundt. Radio- og fjernsyns- kanaler 
lægger op til debat på de sociale medier, hvor du kan komme med 

din uforbeholdne mening og dele og kommentere andre debattørers 

indlæg... På den måde bliver alle afsendere og modtagere, formidle-
re og forbrugere, - og det gør noget ved vores forståelse af virkelig-

hed og samfund, piller ved vores opfattelse af, hvad der er vigtigt 
eller uvæsentligt. 

 
Alt dette og meget mere vil Lasse Jensen komme ind på, når han 

runder Vallekilde, hvor alle er velkommen til at være med! 

 

"Fra massemedier til en hel masse medier"  

v. Lasse Jensen 

Søndag d. 20. september kl. 15.00  

http://www.vallekilde-valgmenighed.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  

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 

Bevægelseshaven 

Vuggestue og børnehave  

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

