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Foto: Kim 

Kjeld Stybe Petersen fra frugtplantagen Skovvang, er i gang med at 
plukke Belle de Boskoop. I disse dage bliver der plukket Elstar, der er et 
fortræffeligt spiseæble, men også velegnet til madlavning.  
Foto: Claus Starup  
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Deadline for næste 

udgave af ”4534”, 

som dækker  

november 2018 er: 

20. oktober 2018 

www.4534.dk 

Foto: Fotografen i Odsherred 

Nyhedsbrevet  

4534 
Udgives af foreningen 

4534   

 

VHG traditionen tro 

havde inviteret alle 

elever fra områdets 

folkeskoler og fri-

skoler til VHG-dag i 

og omkring Kultur– 

og Idrætscenteret,  

den første fredag i 

september.  

500 børn havde en 

dejlig dag, hvor de 

prøvede forskellige 

idrætsformer.  

 

Forårets gymnastikopvisning er lørdag d. 30. marts 2019. 

Stig og vennerne 

kommer til Hørve, 

så der bliver 

”Bamsefest”  

i Kultur– og 

Idrætscentret  

lørdag  

d. 2. marts 2019  



Onsdag d. 3 oktober  Kl. 9
30

 - 11
00

 

Gratis influenzavaccination tilbydes alle over 65 

år, 

førtidspensionister og kronisk syge. 

Arrangementet er i Cafeen. 

Obs!  Husk sygesikringsbevis. 

 

Torsdag d. 11 oktober  Kl. 14
00

 

Menighedsrådet kommer og synger sange 

sammen med os i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

 

Mandag d. 15 oktober  Kl. 9
30

 - 11
30

 

Damernes butik sælger tøj i Cafeen. 

 

Torsdag d. 18 oktober  Kl. 14
00

 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20 kr.  Pris pr. plade 5 kr. 



Husk 

Du kan finde mange flere  

oplysninger om  

dit lokalområde på vores  

helt egen hjemmeside 

www.4534.dk 
 

Her kan du også læse alle 

tidligere udgaver af  

Nyhedsbrevet 4534 

http://www.4534.dk






Løvfaldstur til Traktørstedet  

Gjorslev Bøgeskov på Stevns  

Torsdag d. 4. oktober 

Vi kører fra Hørve kirke kl. 9.30 og Bakkegården 

kl. 9.35, ud i det smukke sensommerlandskab 

med naturens mange farver 

Vi spiser frokostbuffet på traktørstedet kl. 12 og 

senere får vi en kop eftermiddagskaffe 

Pris for deltagelse 400 kr.  

Tilmelding til Tove på Tlf. 21573907 

Generalforsamling og Temamøde  

Torsdag d. 8. november kl. 14 

Bankospil  

Torsdag d. 25. oktober kl. 14.  

Hvor intet andet sted er nævnt foregår arrange-

menterne på Sydskolen i Hørve 

Kortspil på Bakkegården 38  

hver Tirsdag kl. 14 

Vallekilde - Hørve  

Senior og Pensionistforening 



 

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  

Foredrag og sangaften med Hans 
Anker Jørgensen  

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00  
i Aksen, Asnæs Bibliotek 

 

Lokalhistorisk Forenings første foredrag her i  
efteråret bliver med Hans Anker Jørgensen, der er 
pastor emeritus og salmedigter. 

 
Derudover har han har også skrevet sange og viser; 
bl.a.” Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør”. 
Som de fleste her på egnen sikkert har sunget. 
 
Han vil fortælle om arbejdet med 
salmerne, og vi skal synge et lille  
udvalg – akkompagneret af  
organist ved Hørve Kirke 
Daniel Abildgaard. 

http://www.klip9.dk/


Calum Stewart Trio 

Onsdag d. 3. oktober Kl. 20:00 

Hørve Kirke 

Hørve Kirkevej 12C 

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

Jansberg Band 
Lørdag d. 13. oktober Kl. 20:00 

Aksen, Kulturhuset i Asnæs 

Centervejen 91 

4550 Asnæs 

Entré: 100 kr. 

LENA ANDERSSEN 

Lørdag d. 20. oktober  

Kl. 18:00 / 20:00 

Vallekilde-Hørve Kultur & Idrætscenter 

Idrætsvej 3, 

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

 

Mulighed for  

spisning Kl. 18:00.  

Skipperlabskovs  

m. tilbehør. 

Pris: 75 kr. 

Spisning kan  

bestilles på 

billet@drauget.dk.  



Makedonien – en ny stat i Europa 

Efter Jugoslaviens sammenbrud i 1991 blev republikken Makedonien selvstændig. Dermed blev det et at 

de nye lande i Europa efter kollapset i Østeuropa. Grækenland vil ikke anerkende navnet ”Makedonien” 

for det er navnet på en provins i Grækenland. Af samme grund har Grækenland blokeret Makedoniens 

optagelse i EU. Derfor blev landet optaget i FN under navnet ”Den Tidligere Jugoslaviske Republik Make-

donien”. Nu er navnestriden løst, der er indgået aftale om, at det fremover hedder Nord Makedonien. 

Der bor 2,6 mio. mennesker i det lille bjergrige land, der er på størrelse med Jylland. Man prøver at skabe 

sig en national identitet, men det er ikke nemt, når man altid har været regeret udefra. Ved tirsdagstræf-

fet den 30. oktober kl.14 i Den Gamle Friskole i Vallekilde, viser Jens Rubæk billeder fra en rejse i Ma-

kedonien og fortæller om landet og dets historie. 

Foto: Johanneskirken på en pynt i Ohridsøen 



KIRKEKONCERT   

Lørdag den 13 oktober kl. 14.00 i Hørve kirke  

ARS NOVA koret    

 

 

 

 

 

I forbindelse med Odsherred kirkemusikfestival 

kommer Ars  Nova koret. Dirigent  Nicolai Worsaae 

og 12 sangere har sammensat et spændende pro-

gram hvor de bla. uropfører stykket War Affaris te-

maet er bygget over de påvirkninger der følger med 

når ens nærtstående er udstationeret i krigszoner.  

Det er med stor glæde menighedsrådet kan byde 

velkommen til dette landskendte kor. Efter  

koncerten vil der være en forfriskning i  

tårnrummet. 

SOGNEAFTEN 

Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00 i  

Præstegården Vallekildevej 152  

Skuespiller Claus Højgaard Lauersen er på turne med 

”Bibelen Live” . Denne aften skal vi sammen opleve 

”Samson Live” og ”Markus Live”. Alle er hjertelig vel-

kommer der vil være kaffe, kage og saft i pausen. 

 BABYSALMESANG      

Hørve Kirke, Torsdage kl. 10.00-ca 11.30   

Baby salmesang er en livsbekræftende og musi-

kalsk oplevelse sammen med dit barn.  

Alle forældre med børn mellem 0 og 12 mdr. er 

velkommen (også hvis I bor i et nabosogn ).  

I oktober måned er det den 4., 11. og 25. Under-

viser er Gitte K Nielsen.  

KRAVLEGUDSTJENESTE   

   Lørdag den 6. oktober kl. 11.00 i Hørve kirke  

Der må kravles, rokkes og pludres ved denne korte 

gudstjeneste der vare ca. ½ time. Det er på  

småbørns præmisser, større søskende er også  

velkommen. Det er Gitte K.  Nielsen som leder  

babysalmesang der sammen med Karin Wandall 

står for denne børnegudstjeneste. 

Vi slutter  med  frugt, saft og kaffe i tårnrummet  

Følg os på hjemmesiden     
www.vallekildeoghoervekirker.dk og Facebook  

http://www.vallekildeoghoervekirker.dk

