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Vores skønne lokalområde har inspireret mange kunstnere. Her er det Claus 

Starup, der for en stund har skiftet kameraet ud med pensel og lærred.  

Er du ikke til pensel og lærred, så fortvivl ikke, for der er masser af andre 

aktiviteter i 4534. Læs fx om Huskekager, Rigtige Mænd og strikkedamer, 

Gang i Gaden, loppemarked, musik, gymnastik, bingotrim, andelsselskabet  

Levende Landsbyer 4534 og få svaret på hvor pengene kommer fra.  



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  

oktober 2018 er: 

20. september 2018 

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  

Vil du være med til at fremme  

vores fælles interesse i at udvikle 

lokalområdet, involvere og styrke 

fællesskabet i lokalsamfundet, så 

området bliver mere attraktivt for 

både nuværende og kommende 

borgere i lokalområdet 4534?  

 

Så bliv andelshavere i vores lokale  

udviklingsselskab:   

 

Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a 

 

Læs mere på www.4534.dk  

Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a  

 



Vores lokale plejecenter 

Bakkegården støtter op 

om ”Huskedagen” og 

holder demens-uge i 

uge 38. Læs om  

arrangementerne på 

næste side. 

Ars Nova Koret  

kommer til  

Hørve Kirke  

Søndag den 13. oktober kl. 14.00    

Alzheimerforeningen 

afholder hvert år en 

landsindsamling i  

forbindelse med den 

Internationale  

Alzheimerdag.  

Vi kalder den  

Huskedagen - dagen 

hvor vi husker dem der 

glemmer.  

Læs mere på: 

www.huskedagen.dk 

Hvor du også kan mel-

de dig som indsamler.  



   Plejecentret 

Bakkegården 

   Lørdag d. 22. september fra kl. 11—14  

Hvad er en Demensven?  
En Demensven er en person, der har sagt ja til mere viden om de-
mens. En Demensven rækker hånden frem, hvis han eller hun møder 
et menneske med demens – for eksempel derhjemme, i opgangen, 
på villavejen, i butikken, på arbejdspladsen eller der, hvor personen 
med demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp. 

Hver Demensven bestemmer selv, hvor meget de ønsker at engagere 
sig, og enhver håndsrækning tæller. Det handler først og fremmest 
om at sætte sig ind i demens og gøre livet lidt lettere for mennesker 
med demens. 

Hvorfor Demensvenner? 
Gode venner er værdifulde for alle – men venner får en særlig betyd-
ning for mennesker med demens. 

Når man får en demenssygdom, mister man ikke alene hukommel-
sen. Helt almindelige dagligdagsting som at finde vej eller at handle 
ind kan pludselig blive en vanskelig eller umulig opgave. Mange vil 
også opleve at føle sig isoleret. 

Derfor har man brug for venner. Venner som ved, hvad demens er, 
og hvad det gør ved én - og som kan møde én med forståelse og en 
håndsrækning, når der er brug for det.  

 

Læs mere på www.demensven.dk 

Torsdag d. 20. september kl. 16-18/18:30 

 inviterer vi alle medborgere til sandwich & sodavand i 

cafeen på Bakkegården.  

Kom & bliv lidt klogere på demens-sygdom og hvordan vi 

alle kan gøre en lille forskel i vores lokalsamfund.  

Tilmelding til centersygeplejerske Tine Emma Schulz -  

tiesc@odsherred.dk senest d. 17. september. 

https://www.facebook.com/TineEmmaSchulz?fref=gs&dti=245135505585404&hc_location=group


Du kan finde mange flere oplysnin-

ger om dit lokalområde på vores  

helt egen hjemmeside 

www.4534.dk 

Torsdag d. 6 september  Kl. 14
00

 

Der er banko i Cafeen. 

Pris for kaffe og kage 20,- kr.  

Pris pr. plade 5,- kr. 

 
 

Torsdag d. 27 september  Kl. 14
00

 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Jens Kirk. 

Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 

Nyt fra  
Gymnastikken 
 

Så nærmer vi os  
starten på en ny  
sæson. 

De fleste hold starter  
i uge 37. 

Dog ikke balancetræningen, der  
starter i uge 38. 

Håber I fik set Fællesfolderen for 
gymnastik i Odsherred, som var  
indstik i ugeavisen i uge 34. 

OBS! Der er en lille rettelse vedr.  
juniorholdet for 6.kl.-18 år holdet 
starter kl.16.15. 

Vi glæder os til at starte igen og  
håber at se en masse gymnaster  
såvel nye som gamle! 

På gensyn i uge 37 

 

Mvh 

Gymnastikudvalget 

http://www.4534.dk


 

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  

http://www.klip9.dk/


Køb en stand for 30 kr.  
(medbring selv bord eller tæppe) 

 

Der kan købes kaffe, kage og toast 

 til billige penge.  

Overskuddet går til ”Børnekassen”, som laver 

aktiviteter for børn i Hørve,  

 

Vi glæder os til at se jer  

Majbrith Jensen og  Winnie Bauer Jensen 

LOPPEMARKED I BØGELUNDEN 

Lørdag d. 8. september kl. 10—14  
BINGO-TRIM 

Løb eller gå en tur på ca. 6 km rundt i 

Hørve og omegn og spil samtidig bingo 

om flotte præmier 

Mandag d. 17. september 

kl. 18.30 

Start og ma l:  

Vallekilde-Hørve  

Kultur- & Idrætscenter 

Efter turen byder VHKIs cafeteria og støttefor-

eningen 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 



Glem alt om ældrebyrde  

vi taler om ældrestyrke 

Foredrag med Monica Krog- Meyer  

Torsdag d. 6. sept. kl. 14 om Plusalderen. 

Monica var i mange år en kendt stemme på Dan-

marks Radio bl. a. på P3 og P4. Hun har skrevet en 

bog om Plusalderen hvor hun med humor og alvor 

fokuserer på dette nye livskapitel . 

Kaffe, Kage og Lotteri , deltagerpris 80 kr. for 

medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer. 

Tilmelding på Tlf. 59656848  

 

Bankospil  

Torsdag d. 20. september kl. 14.  

Begge arrangementer foregår i  

Aulaen på Sydskolen i Hørve  

 

Kortspil på Bakkegården 38  

hver Tirsdag kl. 14 

Vallekilde - Hørve  

Senior og Pensionistforening 

Gang i Gaden  

Lørdag d. 1. september 2018, kl. 10 
 

Vallekilde Højskole gentager succesen fra sid-
ste år! Kom og vær med til leg, sang, mad og 
masser af hygge.  

Vi starter med sjove aktiviteter i medborgerhu-
set i Hørve og rykker til Kaffe/Juice-baren i 
Vallekilde om aftenen, hvor der vil være for-
friskninger.  

Tag dine venner og familie under armen, og 
vær med til en festlig dag i dit lokalsamfund. 

Hele arrangementet er gratis.  



Rigtige mænd skal til Japan!  

Og I skal selvfølgelig ikke snydes for 

en afrejseopvisning.  

Derfor vil det glæde os, at se jer 

Lørdag d. 15. september kl. 13.00  

I Vallekilde-Hørve Kultur– og idrætscenter  

Vi skal selv lave et brag af en opvisning plus vi har in-

viteret andre hold på dagen, så der vil blive rig mulig-

hed for at se et hav af gode, flotte og sjove rytmeseri-

er, masser af spring og glad gymnastik, og så er det 

tilmed GRATIS.  

Vi håber at I vil blive glade for opvisningen og giver 

et bidrag til vores Japan-tur på mobilepay, alt efter 

hvor god en oplevelse man har haft, men dette er na-

turligvis ikke en selvfølge. 

Udover en masse god gymnastik, vil der også være en 

masse sjove indslag og konkurrencer!  

 

- på gensyn, hilsen Rigtige Mænd 

PS. Har du lyst til, at støtte vores tur til  

Japan, så modtager vi med glæde dit  

bidrag på mobilPay  

24 90 68 96 (VHG)  

Vi takker for alle bidrag 

Rigtige mænd  





Wenzell & Bugge 

Lørdag d. 8. september  

Kl. 18:00 / 20:00 

Vallekilde-Hørve  

Kultur & Idrætscenter 

Idrætsvej 3, 

4534 Hørve 

Entré: 100 kr. 

 

 

 
Mulighed for spisning Kl. 18:00.  
Pris: 150 kr. pr. person 
Spisning kan bestilles 
på billet@drauget.dk.  
 

Menu: 
Citron dampet laks, 
Okse Cuvette. 
Flødekartofler 
Små bagte kartofler m. urter 
Melon salat 
Sovs. 
Dressing, Brød og Smør 

 

Wenzell & Bugge er et dansk du-

osamarbejde mellem den prisvin-

dende folke- violinist Kristian Bugge 

og den internationale percussionist 

Ronni Kot Wenzell. Duoens repertoi-

re tager afsæt i mødet mellem folke-

musik og klassisk musik. Musikken 

giver et nutidigt udtryk i duoens per-

sonlige fortolkninger. Med udgangs-

punkt i de to musikeres baggrunde 

opstår et bredt spænd mellem det 

stærkt energiske, fysisk betonede til 

det mere drømmende og lyrisk even-

tyrlige. 

  

Songs for Iris 
Lørdag d. 22. september Kl. 18:00 / 20:00 

Café Ayse 

Adelers Allé 114 

4540 Fårevejle 

Entré: 100 kr. 

 

 

Mulighed for spisning Kl. 18:00.  

mailto:billet@drauget.dk


HØSTGUDSTJENESTE   

Søndag d. 16. september i Hørve kirke kl. 14.00 

  Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til 

kaffe og æblekage, i Hørve Medborgerhus, eller 

hvis vejret tillader det ved Gadekæret.  

Daniel spiller, og vi synger nogle af de gode gamle  

høstsange. Elan har til denne dag fundet nogle 

gamle danse som vi vil forsøge at danse sammen.  

Velkommen til en hyggelig eftermiddag, i kirke, 

Medborgerhus eller gadekær. 

KONFIRMAND OPSTART 

Tirsdag den 11 sept.  starter konfirmand-

undervisningen i præstegården kl. 14.20 til 16.00. 

Er jeres barn ikke blevet tilmeldt så vil der være  

mulighed for det i Hørve Kirke 2. sept. kl. 10.30 

Kontakt kirkekontoret eller præsterne, hvis du har 

spørgsmål vedr. konfirmandundervisningen,  

se tlf. på hjemmesiden . 

 BABY SALMESANG      

Hørve Kirke, Torsdage kl. 10.00-ca 11.30   

Baby salmesang er en livsbekræftende og musi-

kalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en 

stemningsfuld vekslen mellem  salmesang, rem-

ser, dans og bevægelse. Selvom babyerne ikke 

kan synge med, bliver deres sanser  stimuleret 

gennem melodier, rytmer og klange. 

Alle forældre med børn mellem 0 og 12 mdr. er 

velkommen (også hvis I bor i et nabosogn ). Vi 

synger ca. 45 min. herefter er der hyggeligt  

samvær med kaffe the og frugt. I september  

måned er det den 13., 20. og 27.  

Underviser er Gitte K Nielsen.  

Tilmelding til Kontoret onsdag eller fredag 10.30 

-14.30 tlf.:  59640139 eller mail: agje@km.dk, 

eller mød op, der er plads til alle. Det er gratis  

at deltage       

STRIKKEDAMER   

  Onsdag d. 26. september kl. 14.00 til 16.30 i  

præstegårdens mødesal.  

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

kontakt Marianne Møllegaard på tlf  59 65 75 17  

eller mail  mal17moe@gmail.com 

hun vil evt. også kunne hjælpe med transport. 

Vi strikker til Kirkens Korshær og 

Mødrehjælpen i Holbæk.  

Følg os på hjemmesiden     
www.vallekildeoghoervekirker.dk og Facebook  

http://www.vallekildeoghoervekirker.dk

