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Foto: Kim Knudsen

Den varme sommerferie har budt på
masser af liv i Bøgelunden.
Bl.a. børneloppemarked,
kaffeselskab, folkedans, fællessang
og gymnastik.
Men nu er ferien ved at være
overstået og det er tid til masser af
nye aktiviteter i 4534.
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Nyhedsbrevet

4534

Udgives af foreningen
4534

Stiftende generalforsamling

Levende Landsbyer 4534 A.M.B.A
Torsdag d. 30.august
kl. 19.00 i Medborgerhuset.
Foto: Fotografen i Odsherred

Redaktør:
Ulla Margrethe Hansen
ulla@ullamhansen.dk

Mød op, hvis du:
•

vil være med til at skabe vækst og udvikling i
vores lokalområde, til gavn for både nuværende
og kommende borgere.

•

overvejer at blive andelshaver i andelsselskabet
Levende Landsbyer 4534.

•

bare er nysgerrig og gerne vil høre mere om
vores initiativ og ideer.

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
september 2018 er:
20. august 2018

www.4534.dk

Udkast til vedtægter og dagsorden bliver lagt ud på
hjemmesiden www.4534.dk senest d. 25. aug.
Initiativgruppen bag
Levende Landsbyer 4534 A.M.B.A
Jens Rubæk, Jacob Antvorskov, Hans-Jørgen Møllegaard, Majbrit Edlund, Ulla Margrethe Hansen, Anker Petersen og Helge Fredslund.

Andelsselskabets første projekt er at omdanne det gamle kommunekontor på
Nørregade 19 A i Hørve til 3 lejligheder—
en handicapvenlig lejlighed, en bolig til
en ung under uddannelse og en
”overgangsbolig” til en familie, der har
brug for et sted at bo i en overgang fx
mens de leder efter en anden bolig eller
efter en skilsmisse.
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og
Odsherred Kommune har tilsammen
bevilliget 500.000 kr. til projektet.

At ”Landsbymakover” for 3. år i træk
er vundet af et projekt i 4534.
I 2016 vandt Vallekilde med Tingstedet, og i 2017 vandt Bjergesø med
deres bålhytte.

I 2018 ønsker vi et stort tillykke til
Vindekilde som har vundet med
Kildeskoven ved vejen op til Vejrhøj.

Den d. 1. september inviterer eventlinjen på
Vallekilde Højskole og Medborgerhuset til en
hyggelig dag med masser af aktiviteter
så der bliver gang i gaden.
Se programmet på Facebook og opslag
rundt om i byen.

Gerda Lyhns
veninde har
fundet ud af,
at det godt
kan lade sig
gøre at hækle
karklude med
budskaber.

GeoPark Festival 2018
Vi fejrer 200-års fødselsdagen for
maleren J. Th. Lundbye

Smykker og landskabsbilleder
i Dragsmølle.
4. og 5. august kl. 10—16
Dragsmøllevej 20 b
Udstilling med oliemalerier og fotos på lærred i
Dragsmølle vognport og smykker på smykkedesigner Trine Starups værksted bag møllen.
På smykkeværkstedet kan man se det miljø som
smykkerne er produceret i. Som noget nyt bliver
der samtidig åbent i Dragsmølle vognport, der til
daglig fungere som privat bolig. Her bliver der udstillet billeder af fotograf og maler Claus Starup.

Se mere om Dragsmølles historie og den unikke
geologi der er i området omkring møllen på
www.dragsmolle.dk
Foto: Ole Akhøj
Den Hirschsprungske Samling, Interiør med malerier af J. Th. Lundbye.

Søndag den 5. august kl. 10.30
TEMA- gudstjeneste i Vallekilde Kirke.
Guldalder-maleren Johan Thomas Lundbye
havde et særligt forhold til egnen omkring
Vallekilde. I søndagens gudstjeneste
inddrages nogle af disse motiver.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i
våbenhuset.
Alle er velkomne

GeoPark Festival 2018

Store malerier og lokal højtlæsning
på Hørve Skole

GeoPark Festival 2018
Øvrige arrangementer i 4534:
Vandringer og musik hos
Sanddobberne Camping
Fredag d. 3. august kl. 16.30—21.30
Til hest i grøntsagsmarkerne
Fredag d. 3. august kl. 10.00—14.00

Til hest i vinmarkerne
Lørdag d. 4. august kl. 10.00 –15.00
Kom og se eller gense Odsherreds malerne Holmer Trier,
Paul Nyhuus og Aksel Møllers store malerier på
Hørve Skole
Søndag d. 5. august— åbent fra kl. 13.00—16.00
Gratis adgang

Lammefjordslaboratoriet
Fredag d. 3. august 12.00—16.00
Poesiens dag i Skippinge

Oplæsning hver halve time af bøger og tekster med
relation til kunstnerne, skolen og lokalområdet.
Find oplæsningsprogrammet på Facebook.

Søndag d. 5. august kl. 11.00—16.00

Skolegade 11, 4534 Hørve,
indgang igennem skolegården

Læs mere om de enkelte arrangementer på

www.visitodsherred.dk

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.

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

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

www.4534.dk

Så er der atter tid til
”Hold 4534 ren ”
Torsdag d. 2 august Kl. 1400
Der er banko i Cafeen.
Pris for kaffe og kage 20 kr. Pris pr. plade 5 kr.

Torsdag d. 9 august Kl. 1400
Fælles Sommersangeftermiddag
Kirkemusikere og 3 fra menighedsrådet spiller
og synger sommersange sammen med
beboere og andre.
Pris for kaffe og kage: 20 kr.

Mandag d. 13 august Kl. 930 - 1130
Lisbeth holder sommer udsalg af tøj i Cafeen.

Torsdag d. 30 august Kl. 1400
Der er Gudstjeneste i Cafeen
ved Janne Sulkjær.
Pris for kaffe og kage: 20 kr.

Kom og vær med
d. 25. august 2018
Vi gentager succesen med en oprydningsdag i 4534.
VHG og Medborgerhuset står endnu engang som
arrangører af denne dag.
Vi mødes i Medborgerhuset til morgenkaffe kl. 9.00.
Oprydningen finder sted fra kl. 9.30-11.30.
Derefter samles vi i Medborgerhuset, hvor VHG er vært
ved en lille forfriskning.
I bliver sat sammen på hold til et bestemt område i
byen. Det vil være dejligt, hvis rigtig mange tog familien med. Så vi i fællesskab kan hjælpe til med at gøre
vores by ren.
Tilmelding sker til Inga Juul på mail inga@parkvej5.dk
eller på telefon 59656435 /sms 40863284 senest d.
18.august.

Vi håber på rigtig stor tilslutning
til gavn for vores by!

Vallekilde - Hørve
Senior og
Pensionistforening
Udflugt til

Hornsherred og Jægerspris Slot
Torsdag d. 23 August

Byvandring i Vallekilde

Vi kører fra Hørve Kirke kl. 12 og Bakkegåden
kl. 12.05. Vi skal have en rundvisning på slottet
som Kong Frederik VII erhvervede i 1854 som

Mandag d. 27. august 2018 kl. 19.00
Mette Fink Bentsen der har boet i
Vallekilde det meste af sit liv,
er guide på turen.
Mødested:
P pladsen ved Korskirke i Vallekilde.

bolig for ham og Grevinde Danner.
Efter besøget på slottet kører vi til Kulhuse Kro
og drikker eftermiddagskaffe.
Pris for deltagelse 250.- kr.
Yderligere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til Tove på Tlf.21573907

Aftenen slutter med fælles hygge og
indtagelse af medbragt kaffe/te.
Husk også en stol.

Kortspil på Bakkegården 38

Alle er velkomne.

Vi starter sæsonen op igen

hver Tirsdag kl. 14

d. 6 september på Sydskolen i Hørve.

Vallekilde Valgmenighed
Aftenvandring på kirkegården
Søndag den 5. august - efter gudstjenesten
kl. 19 - går vi tur på Korskirkens kirkegård og
hører om nogle af dem, der er begravet her.
Kom og hør - eller fortæl. Efter turen får vi
kakao og hjemmebag.

Nye konfirmander - intro
Søndag den 12. august inviteres kommende konfirmander og deres forældre til ”intro”
om konfirmationsforberedelsen. Vi begynder
med gudstjeneste kl. 10.
Tilmelding til Janne Sulkjær på tlf. 59656580
eller på mail: mail@vallekildevalgmenighed.dk Konfirmationen finder sted
palmesøndag den 14. april 2019.
Læs mere om konfirmation på
www.vallekilde-valgmenighed.dk

BINGO-TRIM
Løb eller gå en tur på ca. 6 km rundt i
Hørve og omegn og spil samtidig bingo
om flotte præmier

Tirsdag d. 21. august kl. 18,30
Start og mal:
Vallekilde-Hørve
Kultur- & Idrætscenter
Efter turen byder VHKIs cafeteria og støtteforeningen pa kaffe og kage samt lodtrækning om
gevinst blandt deltagerne

Pris pr. bingokort: kr. 12,00
- 5 kort for kr. 50,00
Arrangør: VHG’s Støtteforening

Søndag den 12. august

GUDSTJENESTE på og tur til NEKSELØ
Søndag den 19. august

Sognetur til SORØ og omegn
Efter gudstjenesten i Hørve kirke kl. 9.00 kører vi
mod Sorø kl. 10,00. Hans-Jørgen Møllegaard vil
vise os rundt i Sorø Klosterkirke og Akademihaven.
Derefter er det tid til frokost på Støvlet Katrines
Hus. Efter en tur rundt i området, sejler vi en tur på
Sorø sø. Når sejlturen er slut, kører vi mod
Bromølle, hvor kaffen venter. Vi forventer at være
tilbage i Hørve ca. kl. 18.30.

Det koster 200,00 kr. at deltage som betales i
bussen
DER ER FÅ LEDIGE PLADSER - SÅ RING TIL
INGE-LISE på tlf. 2043 9154,
HVIS I ØNSKER AT DELTAGE.

Sognepræst Henrik G. Olsen, Føllenslev, har indbudt os til gudstjeneste i Nekselø kirke.
Vi mødes ved Hørve Kirke kl. 9.00 eller kører evt.
direkte til Havnsø. Nekselø-færgen sejler kl. 9.45.
Der er arrangeret transport for dem, der ikke magter at gå fra færgen til kirken.
Tag madpakken med, som vi nyder på den grønne
ø efter gudstjenesten, som starter kl. 11.15
Inden hjemturen er vi indbudt til kaffe og kage hos
Jane og Kåre. KIRKEN BETALER OVERFARTEN
Af hensyn til transport fra og til Hørve og pladsreservation på færgen, er det nødvendigt, at I tilmelder jer til kirkekontoret på tlf. 5964 0139 eller til
Inge-Lise på tlf. 2043 9154 eller på mail til
ingehe@privat.dk inden den 10. august.

AFTEN ANDAGT
Tirsdag d. 14. august, kl. 19.30 i Hørve Kirke

KLASSISK KONCERT
Lars Aabo (klarinet), Karin Sauer (sopran) og Daniel
Abildgaard (klaver og orgel) opfører et varieret klassisk program med musik af bl.a. Bach, Mozart og
Stravinskij med flere.
Der er gratis adgang til koncerten, og der vil være en
efterfølgende forfriskning.

Onsdag den 29. august kl. 17.00 holdes en kort
aftenandagt i Hørve kirke. Her er der mulighed for
fordybelse og at opleve kirkerummet. Det er en
andagt, hvor der veksles mellem sang, musik og
refleksion. Efter andagten indbydes alle til fællesspisning, sang og hygge i præstegården. Der er
mulighed for transport fra Kirken til Præstegården.
I skal blot kontakte os senest samme formiddag.

Alle er hjertelig velkommen

