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Sommersæsonen i Bøgelunden startede med børneloppemarked og
cirkusunderholdning d. 27. maj.
I juli er der sommersjov i Bøgelunden hver søndag fra kl. 14—16
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Redaktionen ønske Øffe og alle andre i 4534 en rigtig
god sommerferie. Vi ses til august.

Du kan finde mange flere oplysninger om
dit lokalområde på vores
helt egen hjemmeside

www.4534.dk

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

Torsdag d. 21. juni kl. 1400
Der er banko i Cafeen.
Pris for kaffe og kage 20 kr.
Pris pr. plade 5 kr.

Torsdag d. 28 juni Kl. 1400
Starreklinte Sommermarked
Starreklintevej nr. 39, 4534 Hørve
den 16. og 17 juni 2018 kl. 10.00—16.00

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk.
Pris for kaffe og kage: 20,- kr.

Ring og hør nærmere på 29 13 56 06,
eller gå ind på vores Facebook side
ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE

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.

Onsdag den 20. juni afholder foreningen årets sommerudflugt.
Turen går til Stevns, hvor der venter os flere oplevelser.
Vi skal besøge Boesdal Kalkbrud, og Gl. Højerup Kirke.
Boesdal Kalkbrud.
Fra 1914 og frem til 1980`erne har Faxe Kalk gravet kalk til jordbrug og
mørtel i kalkbruddet.
Rester af de to gamle kalkovne fra 1930, står der stadig, og en stor pyramideformet lagerbygning er bevaret.
Gl. Højerup Kirke.
Kirken er opført af kridtsten o. 1250-1300. Dengang lå den i god afstand fra klinten, men den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del
af kirkegården i havet. Kirken blev af sikkerhedsgrunde lukket i 1910,
den resterende del af bygningen er i dag grundigt sikret og kan beses.
Frokosten spiser vi på Traktørstedet Højeruplund.
Der servers ” Det store Stevnske Frokostbord”
Hjemturen.
Vi kører forbi Gjorslev gods og Vallø slot.

Gjorslev.
Gjorslev er ikke blot landets største og mærkeligste, men også dets
som helhed bedst bevarede verdslige middelalderbygning, mere slot
end borg, ved sin frie beliggenhed.
Vi besøger parken ved godset, hvis der er åbent.
Vallø Slot.
Vallø Slot er bopæl for enlige ugifte frøkner af adelen, med rødder i de
gamle adelsslægter.

Bussen afgår fra Damborg i Asnæs kl. 08.00,
fra Brugsen i Fårevejle kl. 8.15
og fra Hørve Kirke kl. 8.25
Kom venligst i god tid, bussen kører præcist.
Turen koster kr. 350,00 for medlemmer, og kr. 450,00
for IKKE medlemmer.
Betaling for turen, kan foretages til Foreningens konto,
i Dragsholm Sparekasse konto nr. 0537 549 00 40163,
senest den 15. juni 2018.
Der kan selvfølgelig også betales i bussen.

Tilmelding på foreningens E- mail adresse
aktivekvinder@hotmail.com, eller til Ulla Schou
på tlf.: 2698 3319 senest fredag den 15. juni
2018
Håber vi ses!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lammefjordens Aktive Kvinder

Konfirmandindskrivning
Bor du i Vallekilde-Hørve sogne og skal
konfirmeres i foråret 2019 så kom til

SOMMERFEST

konfirmandindskrivning søndag d. 17 juni.

i Præstegårdshaven med folkedans

Vi starter med gudstjeneste kl.14.00 i

opvisning og sommerhygge.

Vallekilde kirke. Her får vi besøg af

Søndag den 17 juni kl. 14.00 vi starter
med en anderledes gudstjeneste i
Vallekilde kirke .
Efter gudstjenesten indbydes alle til
hygge ,kaffe og kagebord i præstegårdshaven (hvis det er dårligt vejr er det
indendørs). Eftermiddagen sluttes med
opvisning ved Fårevejle folkedanserne .
Alle er hjertelig velkommen.
Til kalenderen:
Søndag d. 12. august tager vi til gudstjeneste på
Nekselø, se mere i det kommende kirkeblad
Søndag d. 19. august, sognetur, turen går til Sorø
klosterkirke , Akademihaven, sejltur på Sorø sø
og selvfølgelig frokost og kaffe undervejs se mere i det kommende kirkeblad.

”Teatertasken”, hvor skuespiller Karen
Nielsen levendegør fortællingen om
Babelstårnet. En ny måde at opleve biblen
på! Bagefter er der indskrivning, ved
sommerfesten i præstegården
(Vallekildevej 152) der bydes på kaffebord
og folkedans opvisning.
Kom med dine forældre og tag gerne
søskende og bedsteforældre med til en
festlig eftermiddag .
Husk: Medbring kopi af dåbs- eller navneattest.

Vi ses
NB. Konfirmationer i 2019 er i Hørve kirke
5. maj og Vallekilde 12. maj.

Vallekilde - Hørve
Senior og
Pensionistforening
Ferietur til Bornholm

d. 31. maj til den 3. juni.

Kortspil hver tirsdag kl. 14.
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00:
Historien om Kårup Tømmerhandel.
Mødested: Ordrupvej 48, 4540 Fårevejle.
Ole Holst fortæller om Kårup tømmerhandel
og selvbyggerne som kom til egnen i tiden
fra ca 1960 og til slut, samt om de store
udstykninger i området.
Alle er velkomne.
Kaffe og stole medbringes.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening

på Bakkegården 38 ,hele sommeren.

Sommerudflugt torsdag den 23. august,
tid og sted annonceres ved information
til foreningens medlemmer sidst i juni
måned og i 4534 august nummeret.

Vi starter sæsonen op igen
d. 6. september

Mandag den 18. juni kl. 18.30

