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18 timers læse-maraton på biblioteket i Hørve  



Redaktør: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 28 55 93 88 

 

Annoncer: 

Ulla Margrethe Hansen 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf.: 28 55 93 88 

 

Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

juni og juli 2018 er: 

20. maj 2018 

www.4534.dk 

Du kan finde mange flere oplysninger om  

dit lokalområde på vores  

helt egen hjemmeside 

www.4534.dk 

Foto: Fotografen i Odsherred 

Nyhedsbrevet  

4534 
Udgives af foreningen 

4534   

 

Støt op om vores  

arbejde 

meld dig ind i  

Foreningen 4534. 

Kontingentet er 25 kr. 

om året for  

enkeltmedlemmer.  

 

Du bliver medlem eller 

fornyer dit medlemskab 

ved at indbetale dit  

kontingent på  

foreningens konto: 

0537—0000578576  

eller  

MobilPay:  49 267  

 

HUSK 

Det er nu skolestrukturen  er til  

revision  

Hvis du har en holdning til  

fremtidens folkeskole i Hørve, 

så er det nu, du skal på banen  

med dine synspunkter  

—mens politikerne er til at påvirke.  

Når beslutningen først er taget,  

er det for sent. 

 

http://www.4534.dk


åbner en genbrugsbutik med møbler og nips 
i Hørve d. 15. maj på Søndergade 1  
(den gamle farvehandel)  

 

Butikken mangler frivillige og møbler, så 
hvis det er noget for dig kan du ringe til  

Keld Knudsen, tlf. 22 70 27 86 eller  
Birthe Balle, tlf. 22 39 08 26  

 
Røde Kors Dragsholm afdeling   

VHG Støtteforeningen inviterer til Bingotrim:  

22. maj, 18. juni, 21. august  

og 17. september 

Med start kl. 18.30 fra  

Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter.  

Hørve tennisklub deltager i tennissportens dag, 

lørdag d. 5. maj fra kl. 11.00—14.00. Mød op på 

tennisbanerne på Idrætsvej 3.  

Det er gratis, og alle kan deltage uanset alder og 

niveau!  

Læs mere på www.bevægdigforlivet.dk/tennis 

Der er åbent hus på ”Fisken”   

Nørregade 26, 4534 Hørve 

Lørdag d. 26. maj kl. 10.00—15.00 

 

Shark Containers 

BANDITDanmark / C & J Alarm   



VHG Gåture 2018 
 

Praktiske oplysninger:  
Turene er  5—7 km.  
Mødested: kl. 18.30 P-pladsen ved  
Kultur– og Idrætscentret 
Pris: 10 kr. pr. tur. Beløbet dækker benzinpenge og andre 
udgifter. Ved bilture samles vi i så få biler som muligt. 
Beløbet afleveres til turlederen. Er der spørgsmål vedr. 
turen, så kontakt den ansvarlige for turen.  

Dato  Tur Ansvarlig 
 

3.5. 

  

 

Kundbytur 

  

 

Kirsten  
24 24 54 03 

 

17.5. 

  

 

Bjergesøstien. De der øn-
sker at deltage i Draugets 
sangaften på højskolen, 
kan slutte turen der. 

 

Inga   
40 86 32 84 

 

24.5. 

  

 

Højderygstien v. Høve 

  

 

Kirsten  
24 24 54 03 

 

31.5. 

 

Vejrhøjtur 

  

 

Jonna  
27 29 37 44 

 

7.6. 

  

 

Havnsøtur afslutter v. Is-
huset 

 

Jonna  
27 29 37 44 

Kære alle i ”4534” 

I inviteres hermed til at deltage i vores bustur for børn, unge og 

ældre søndag d. 13. maj 2018.  

Turen går til Middelaldercentret på Falster 

Middelaldercentret er et stort, udendørs levende museum med landska-

ber, borge, skibe, hytter og dyr samt en masse mennesker der agerer 

som borgere, riddere, håndværkere og meget mere. 

Turen koster 250 kr. for voksne og 100 kr. for børn.  

Prisen dækker bus og entré samt kaffe undervejs. Frokosten sørger man 

selv for - tag madpakken med. 

Tag med på en tidsrejse og få en spændende oplevelse. Vi mødes kl. 9 

ved Korskirken. 

Tilmelding til Berit på telefon 2461 2604 

Med venlig hilsen og på forhåbentlig gensyn, 

Vallekilde Valgmenighed.  

 

Husk: Man behøver ikke at have tilknytning til valgmenigheden 
for at deltage i vores arrangementer.  Alle er velkomne. 



 

KLIP 9  

v/Annika Carlsen,  

Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Går du med overvejelser om at holde fest,  

er ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE et rigtigt godt bud.  

Vi viger ikke tilbage med at sige, at det nok er  

Odsherreds hyggeligste festlokale, hvor der er  

kræset for detaljerne.  

Ring og hør nærmere på 29 13 56 06,  

eller gå ind på vores Facebook side  

ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE  

Gudstjeneste under åben himmel 

Fælles gudstjeneste ved Hjemmeværnsgården i Høve.  

2. Pinsedag den 21. maj kl. 11.00  

Valgmenigheden, Vallekilde-Hørve, Grevinge, Asnæs og Fårevejle kirker  afholder  

fælles gudstjeneste. Præster og musikere fra alle 6 kirker medvirker.    

I år bliver det på det flade stykke ved Hjemmeværnsgården  i Høve.    

Menighedsrådene byder på kaffe og rundstykker fra kl. 10,00.   

HUSK AT MEDBRINGE STOL ELLER TÆPPE.   

Vel mødt til en anderledes Gudstjeneste.    

 

PS. Hvis det bliver dårligt vejr, afholdes gudstjenesten i Fårevejle Kirke kl. 11.15. 

http://www.klip9.dk/


Torsdag d. 17. maj Kl. 19.30 

Vallekilde Højskole 

Højskolevej 9, Vallekilde 

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

Billetter bestilles på billet@drauget.dk 

 

Rasmus Skov Borring er pianist, komponist og foredragsholder, ud-

dannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Han har ud-

givet CD’erne ’Den danske sang 1 & 2’ med instrumentale klaverfor-

tolkninger af danske højskolesange, ’PIANO’ med sine egne instru-

mentale kompositioner, ’Livets mærke’, som er blevet til i et samar-

bejde med forfatter og digter Jens Rosendal, og senest julealbummet 

’Merry PIANO Christmas’ fra 2015.  

Rasmus Skov Borring 
syng-med-aften 

Mads Westfall / Tobacco 

Mads Westfall, har i foråret 2017 

lanceret det musikalske stand-up-

show ‘DEJAVU’ med fuld fokus på 

hans forrygende fordanskninger og 

fortsættelser af kendte hits. 

Tobacco startede i efteråret 2001. 

Mange kender Tobacco fra deres 

tid som husorkester i det direkte 

TV-Talkshow, ZULU Late Night. 

Lørdag d. 5. maj  

Kl. 18:00 / 20:30 

Vallekilde-Hørve Kultur  

og Idrætscenter 

Idrætsvej 3 

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

Billetter bestilles 

på billet@drauget.dk 

Mulighed for spisning  

Kl. 18:00  

Spisning kan bestilles 

på billet@drauget.dk.   

mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk
mailto:billet@drauget.dk


Strikkedamerne 

Onsdag den 30. maj fra kl. 14.00 til 16.30 strikkes der i 

Præstegården. Vi strikker til Kirkens Korshær og mødre-

hjælpen, så vi kan hjælpe så mange som muligt.  

 

Har du lyst til at være med, så mød op, eller har du 

spørgsmål, så kontakt Marianne Møllegaard  

tlf. 59 65 75 17 eller mail mal17moe@gmail.com   

Hun hjælper også med evt. transport.  

Torsdag d. 24 maj  Kl. 14
00

 

Der er banko i cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr.  

Pris pr. plade 5,- kr. 

 

Torsdag d. 31 maj  Kl. 1400 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Janne 

Sulkjær. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

Byvandring i Veddinge By — Mandag den 7. maj kl. 19.00  

Torben Madsen, Veddinge fortæller om Veddinge by's historie. 

Mødested: Foran den gamle Brugsforening ved bytræet i Veddinge 

Den medbragte kaffe indtages på Shelterpladsen ved GeoKids. Husk en stol. 

 

Alle er velkomne 

mailto:mal17moe@gmail.com


Løvspringstur til Ærø  

Torsdag den 3. Maj. 

 

Vi kører fra Hørve Kirke kl. 6.15 og Bakkegården kl. 
6.20 mod Svendborg og Ærø. 

Ved ankomsten til Ærø står vore guider klar til at  
fortælle alt hvad der er værd at vide om Ærø. 

Vi skal bl.a. besøge Uldgården i Bregninge og  
spise middag på Cafe Arthur i Søby. 

Hjemkomst kl. ca 20.- kl. 20.30.  
Vi har 104 tilmeldinger til turen  

Yderligere oplysninger om ledige pladser, pris og  
program, kan fås ved henvendelse til Tove på  
Tlf. 21573907. 

 
 

Bankospil for foreningens medlemmer 
Torsdag den 17. Maj kl. 14 på Skolen 

 

 

Kortspil hver Tirsdag kl. 14  
på Bakkegården 38 

Vallekilde - Hørve  

Senior og  

Pensionistforening 

Børne  

loppemarked   

og  

Cirkus Pip  

Lørdag d. 27. maj 

kl. 10-14  

i Bøgelunden  
(ved Vallekildevej 8  

4534 Hørve)  

 

Børn kan sælge det tøj ,sko, legetøj 

m.m. (kun børneting) som de ikke 

 bruger mere. Der vil komme noget  

underholdning / workshop kl. 12 

 leveret af Cirkus Pip  

Alle er velkommen, vi håber på rigtig 

godt vejr og at der vil komme mange. 

Medbringer selv tæppe eller  

klapbord til din bod. 
 

Foreningen 4534  



5. 






