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Nyhedsbrevet 4534 ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

2018

PS. Vores allerstørste juleønske er en ny redaktør, som vil sørge for,
at dette her ikke bliver den sidste udgave af Nyhedsbrevet 4534.
Foto: Kim Knudsen
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Hvem skal have
4534-prisen 2019?
Send dit forslag til Jens Rubæk
mail: jensrubaek45@gmail.com
senest d. 1. februar 2019

Støt op om vores
arbejde
meld dig ind i
Foreningen
4534.

Nu er det tid til at finde ud af
hvem der skal have 4534-prisen i
2019.
Prisen uddeles til en som har gjort
en særlig indsats inden for området 4534. Bestyrelsen for Foreningen 4534 vil meget gerne have dit
bud på hvem, der er den helt rigtige modtager af 4534-prisen i
2019.
Prisen bliver uddelt på Foreningen
4534s generalforsamling d. 16.
marts 2019, kl. 19.00 i Æblehøjgårds festlokaler i Skippinge.

Kontingentet er 25 kr.
om året for
enkeltmedlemmer.
Tidligere modtagere af
4534—prisen:
2016: Helge Fredslund
2017: Ungehuset i Hørve
2018: Sølauget — Hørve Gadekær

Du bliver medlem eller
fornyer dit medlemskab
ved at indbetale dit
kontingent på
foreningens konto:
0537—0000578576
eller
MobilPay: 49 267

Nøgler til opslagsskabet ved bageren kan lånes hos bageren
Vi har lavet en aftale med bageren om, at nøglen til opslagsskabet kan lånes i butikken, så foreninger mv. selv kan sætte opslag op i skabet. Husk at tage opslaget ned igen, når det ikke
længere er aktuelt. Respekter hinandens opslag og hjælp med at holde ”god ro og orden”, så
der er plads til alle.

Redaktøren siger tak for denne gang
Det har været sjovt og hyggeligt at lave Nyhedsbrevet 4534. Jeg er
blevet meget klogere på alt det, der sker i 4534. Jeg kan kun bekræfte,
at myten om, at der ikke sker noget i området, er er helt uden hold i virkeligheden. Det myldrer simpelthen med aktiviteter af enhver slags.
Efter knap 5 år som redaktør må jeg imidlertid erkende, at det er ikke
længere helt så sjovt, som det var i starten. Det er lidt irriterende at
være afhængig af, at der skal sættes tid af til at lave nyhedsbrev, når
weekendplanerne skal lægges. Jeg har derfor valgt, at jeg vil stoppe
mens legen stadig er god. Det er desværre endnu ikke lykkedes at finde
en afløser, så det betyder, at Nyhedsbrevet 4534 holder pause indtil vi
forhåbentlig finder en ny redaktør. Hvis du vil høre mere om opgaven

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

www.4534.dk

som redaktør, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig.
Jeg lover at gøre alt hvad jeg kan for at hjælpe en ny redaktør godt i
gang — og er der behov for det, så tager jeg også gerne ”vikartjansen ”

engang imellem.
Tak for denne gang. Tak til alle jer, der trofast har bidraget til Nyhedsbrevet 4534, og tak til alle jer, der har læst det.
Uden jer var Nyhedsbrevet 4534 aldrig blevet til noget.

Her kan du også læse alle
tidligere udgaver af
Nyhedsbrevet 4534

Levende Landsbyer
4534 ApS
Inviterer til
Åbent hus
Søndag d. 2. december kl. 13—14.
•

Kom og se vores hus på Nørregade 19

•

Kom og hør om vores anpartsselskab.

•

Kom og se vores hus og tegningerne til
de 3 lejligheder, som vi er ved at indrette.

•

Kom og køb en anpart til dig selv eller
til en julegave.

SYNG JULEN IND
Med Gitte Sonne
Tirsdag d. 4. dec. Kl. 19.00
”Palisanderstuen”
I Vallekilde-Hørve Kultur-& Idrætscenter
Der bliver serveret gløgg og æbleskiver.
Entre: 50,- kr. incl. Musik - gløgg & æbleskiver.
Tilmelding nødvendig til Jytte tlf.
59656920/26980983
Eller til Niels tlf. 60892318
Arrangør: VHGs Støtteforening

Jul i den gamle præstegård
( Vallekildevej 152)

Lørdag den 1. december kl. 14.00-16.00
juletræsfest efter gammel skik og brug.
Med julefortælling, sanglege, dans og sang
omkring træet
Der vil være æbleskiver, gløgg, saft og knas

Alle børn, voksne, unge og gamle ja alle aldre
er hjertelig velkommen.

Familiegudstjeneste
med gospel sang.
Søndag den 2. december kl. 10.30 i Hørve kirke
Ved gudstjenesten synger konfirmanderne og
Maud Kofod gospel

Efter gudstjenesten går vi i fakkeloptog til
stationen hvor jul i Hørve starter.
Jul i Hørve slutter med, julesang eftermiddag i
medborgerhuset kl.14-15
Med Daniel Abildgaard ved klaveret synger vi
julens dejlige sange.
Alle er velkomne.

Julesang på Bakkegården
Torsdag den 6. december
kl. 14.00 til 16.00

Mandag d. 3 december Kl. 1000 - 1130
Max Mortensen sælger manufakturvarer i
Cafeen.

Med Daniel Abildgaard og et mindre kor fra
menighedsrådet synger vi jule salmer og
sange. Efter kaffepausen et lille banko spil
med gaver fra kirken
Alle er velkommen til denne før julehygge
eftermiddag .

Torsdag d. 13 december Kl. 1400
Banko ved Lions Club i Cafeen.
Pris for kaffe og kage 20,- kr.
Pris pr. plade 5,- kr.

Søndag d. 16 december Kl. 1400
Julecafe: Lise Ness synger smukke julesange i Cafeen. Pris for kaffe og kage: 20 kr.

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

Julekoncert
Søndag den 9. december kl. 14.00
julekoncert i Hørve Kirke.
”Sangskaderne ” et blandet rytmisk kor med
ca. 40 medlemmer der ledes af Helle Nerup
fra Holbæk, kommer og underholder os med
et flot varieret program, hvori der er indlagt
fælles salmer
Efter koncerten vil der være en forfriskning i
våbenhuset.

Jul i vores kirker
Søndag d. 2. december, 1 søndag i advent

Mandag d. 24. december, juleaften

Hørve Kirke, kl. 10.30—Julesøndag

Hørve kirke kl. 14.00 Gudstjeneste
Vallekilde sognekirke kl. 15.30 Gudstjeneste

Korskirken i Vallekilde, 19.00
Efter gudstjenesten er der gløgg m.m.

Korskirken i Vallekilde kl. 15.30 Gudstjeneste

Søndag d. 9. december, 2. søndag i advent

Mandag d. 25. december, 1. juledag

Vallekilde sognekirke kl. 10.30

Vallekilde sognekirke kl. 10.30 Gudstjeneste

Korskirken i Vallekilde kl. 14.00

Korskirken i Vallekilde kl. 10.00 Gudstjeneste

Tirsdag d. 11. december

Mandag d. 1. januar, Nytårsdag

Hørve Kirke, dagplejebørn kl. 9.30

Onsdag d. 12. december
Hørve Kirke, børnehaver kl. 10.00

Søndag d. 16. december, 3. søndag i advent
Vallekilde sognekirke, kl. 10.30
De 9 læsninger med musikledsagelse
Korskirken i Vallekilde, kl. 10.00
De 9 læsninger og kirkekaffe

Korskirken i Vallekilde, kl. 15 Gudstjeneste
Hørve Kirke, kl. 16.00 gudstjeneste
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår i tårnrummet

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.

Marie Carmen Koppel
Lørdag d. 1. december Kl. 16:00
Vallekilde Korskirke
Triersvej 2, Vallekilde,
4534 Hørve
Entré: 120 kr.
Billetter bestilles
på billet@drauget.dk

Lammefjordens Aktive Kvinder

Fredag den 22. marts 2019,

Grease i Krabasken, Slagelse.

Forestillingens handling er henlagt til den sydlige Californien, hvor teenagerne Danny og Sandy oplever en
sommerforelskelse. Denne går over, men til begges overraskelse, mødes de på samme Highschool da det
nye skoleår starter.
Danny tilhører skolens klike af barske fyre, og har derfor meget svært ved at vise sine følelser overfor Sandy, som er lidt af et dydsmønster.
Grease er en musical der aldrig ruster, og som tiltrækker publikum på tværs af alle aldersgrænser og generationer.
Grease er rock’n’roll, sus i skørterne og fedt i håret.
Krabasken har været så heldige, at få det lokale orkester POPlic Service, til at være
husorkester på forestillingen, så glæd dig til levende musik, skønne sange og danseoptrin.
Musicalen Grease hører til blandt de mest populære og opførte musicals.

Bussen afgår fra Damborg i Asnæs kl. 18.15, fra Brugsen i Fårevejle kl. 18.30 og fra Hørve Kirke
kl. 18.40. Kom venligst i god tid, bussen kører præcist

Pris kr. 275,00 for medlemmer & kr. 300,00 for ikke medlemmer.
Tilmelding på foreningens E- mail adresse aktivekvinder@hotmail.com,
eller til Ulla Skov på tlf.: 2698 3319 senest fredag den 13. december 2018.
Håber vi ses!
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

