
Redaktør: 
Claus Starup 

info@clausstarup.dk 
www.clausstarup.dk 

 

Sendes pr.  
e-mail til  
350 adr. 

 

 

Arkiv 

4534.dk 

Nyhedsbrevet  

4534 
Udgives af  

Foreningen 4534 

 
Du bliver medlem af  
foreningen 4534 eller 
fornyer dit medlem-

skab ved at indbetale 
25 kr. pr. person pr. år 
på foreningens konto:  

0537 0000578576  
el. MobilePay:  49 267  

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 375 adresser. 

Du bliver medlem af  
foreningen 4534 eller 
fornyer dit medlem-

skab ved at indbetale 
25 kr. pr. person pr. år 
på foreningens konto:  

0537 0000578576  
el. MobilePay:  49 267  

 

 

Set & Sket 

Hørve Idrætsforening var vært  

ved Hørve Cup 2019.  

    20 hold deltog i  

trænings arrangementet,  

der blev afholdt i Vallekilde  

Hørve Kultur- og Idræts- 

center. Det er første gang at  

arrangementet er afholdt. 

Forside foto: Claus Starup 

 

4534 stiller skarpt på.. 
Dragsholm Revyen 2019  

Forfatter Anne-Marie Donslund 

Ung tilflytter til 4534 
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4534 stiller skarpt på.. 
Forfatter Anne-Marie Donslund 

Tilflytter og freelancer i 4534 

Dragsholm Revyen 2019  
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Fokus på fællesskaber 
Prisuddeling i VHG  
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Revyskuespiller  
Bente Eskesen  

i Enghaveskoven 

Foto: Claus Starup. 



Lokal forfatter hædret 
Nominering: 
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, uddeler hvert år Klods Hans 
Prisen til en person, en institution eller en gruppe, der har gjort en særlig 
indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Prisoverrækkelsen har de se-
nere år fundet sted på Bogforum, hvor prismodtageren modtager en origi-
nal illustration af H.C. Andersens eventyr Klods Hans, udført af en illustra-
tor, som – så vidt muligt – er valgt af prismodtageren selv.  
 

Nominering: 
Blixenprisen er en nyere, dansk litteraturprisfest, som blev indstiftet i 
2015 af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere. 
Blixenprisen hylder hele litteraturbranchen og det danske sprogs videreud-
vikling, hvad enten det nydes i fysisk form, som e-bog eller lydbog. Vi fej-
rer bøgerne – og alle dem der skaber dem, formidler dem og udvikler dem. 
I kategorien for Årets litteraturformidler er litteraturkonsulent Anne-Marie 
Donslund for Odsherred Litteratur- og Læsefestival 

 

Modtager af Poul Johansen Prisen 2019 er forfatter Anne-Marie Dons-
lund, Vallekilde. Prisen uddeles til en person eller et projekt, som afspejler 
den ånd, Fondens stifter - fabrikant Poul Johansen - stod for: 
Kreativitet, Innovation og Social ansvarlighed. 
- alle med et kunstnerisk sigte. Prisen er på DKK 25.000,- og gives til per-
soner bosiddende i Danmark. Fonden kan selv vælge den, som skal mod-
tage prisen, og/eller personer udefra kan indstille en person eller et projekt 
til prisen. 
 

Foto: Claus Starup. 

Kilde: Prisernes website 
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Præst Jens Kirk  

Operasanger Børge Nielsen 

 

Tekst & foto: Claus Starup 

4534 stiller skarpt på... 

Forfatter  
Anne Marie 
Donslund  

Foto: Claus Starup. 



Foto: Claus Starup 

4534 stiller skarpt på.. 

Multihus: Udeområderne på Bakkegården kan overdækkes. 

Set & Sket 

Nørregade 19 i 4534 Hørve 

”Honolulu eller Hørve 

 Hvis bare der er WI-FI  

er der ingen forskel” 

Tilflytter og freelancer 

Erhvervsportræt af Cecilia Vigilius Thomsen  

4534 stiller skarpt på... 



Foto: Kim Knudsen 

Foto: Claus Starup. 

Foto: Claus Starup 

Foto: Claus Starup Freelance karriere i 4534 

Tekst & foto: Claus Starup. 

Nyhedsbrevet 4534 har fulgt freelancer bygningskonstruktør, med en Ma-
ster i design og kunst, Cecilia Vigilius Thomsen, på en opgave i Nykøbing 
Sj.. Her har hun netop opsat en installation på Ung i Odsherreds bygning 
på Algade. En opgave der er løst i forlængelse af andre byfornyelses opga-
ver i Nykøbing Sj., som hun har medvirket til i ca. 1 år nu. 

Cecilia er flyttet til 4534 for 2 år siden, med hendes mand, operasangeren 
Magnus Vigilius. Før det boede de 3 år i Berlin, hvor hun fik sin Master i 
design og kunst.  

Odsherred passer perfekt til den lille families behov. Fantastisk natur og en 
bolig i god stand til en fornuftig pris. Derudover spiller det en vigtig rolle, at 
der er gode trafikforhold til lufthavnen, der ligger blot 1 time fra Lillevang 
tæt ved Hørve. For Magnus, der er operasanger, skal ofte til udlandet for at 
optræde. 

Cecilia arbejder freelance, der betyder, at hendes kunder ligger spredt,  
eksempelvis i København.  

”det er ikke noget problem at finde sin bolig og gøre karriere i Odsherred” 
fortæller Cecilia og fortsætter ”for som en af mine kunder siger; Honolulu 
eller Hørve, det spiller ingen rolle, hvis bare der er internet”  

På det lidt mere nære plan, så har opgaven med byfornyelse i Nykøbing Sj. 
været med Cecilias bidrag.  
I Nykøbing Sj. er seks områder i særlig fokus. Algade, Torvet, passagerne, 
Kultur- og klimastrengen, trafik og parkering samt unge.  
Som noget af det sidste nye har Cecilia færdiggjort sin lysinstallation, der 
sidder på Ung i Odsherreds altan.  Et projekt der er formet og skabt i sam-
arbejde mellem flere aktører, men med Cecilias kundskaber som grundlag.  
”Det er vigtigt for mig at blive tilknyttet projekterne, så tidligt i designproces-
sen som muligt, så udformningen kan påvirkes og eksempelvis ikke kun 
hvilken farve maling, der skal bruges til sidst” fastslår Cecilia. 

Formålet med projekterne er at skabe forbedring, forskønnelse og aktivitet i 
bymidten. Understøtte fællesskabet, forenings- og kulturlivet. Og at skabe 
indbydende forhold i det offentlige rum.  



Tekst & foto: Claus Starup. 
 

4534 mødte revyskuespiller Bente Eskesen tidligt i foråret i Enghavesko-
ven tæt ved fuglereservat og campingplads: 
”jeg er simpelthen så glad for denne skov og mine gåture herude.  

Her kan jeg tænke og reflektere over mit liv, arbejde og teksterne til årets 

Dragsholm Revy - fx over årets uundgåelige temaer. Vi kommer ikke til at 

overse en regnefejl på 30 millioner i den kommunale pengekasse – den 

slipper ikke udenom årets revy.” forsikrer Bente Eskesen og fortsætter  
” - og her er det at revyen kan vende det hele på hovedet og få os til at 

grine, samtidig med at vi gi’r folk noget at tænke over.” 

Revyens titel er meget apropos ’HJÆÆÆLP’. En titel der skal opfattes i 
bredeste forstand, for udover lokale regnefejl, så er nationale og internati-
onale fadæser og begivenheder i behandling, når revyteksterne skal skri-
ves. ”Med hensyn til det kommende folketingsvalg, så handler det for os 

om at have is i maven, for vores præmiere er den 21. juni, og vi kan risi-

kerer folketingsvalg den 17. juni, der kan ændre revyteksterne” fortæller 
en forårsglad Bente Eskesen. 

Det er 13. sæson der afholdes Dragsholm Revy, der i år spilles på Ods-
herred Teater. ” 
 

Vi er 3 på scenen, hvoraf den ene er musiker, så vi har en lidt skæv vin-
kel på den måde vi fordeler rollerne og skriver teksterne.  I år har vi fået 
den lokale musiker Niels Bugge med på scenen, hvilket er en gevinst, da 
han forstår de lokale forhold og derudover er en hamrende dygtig musi-
ker”  slutter Bente Eskesen, der på scenen får følgeskab af skuespilleren 
Susanne Breuning. 

Se mere om revyen på www.dragsholmrevyen.dk 

Dragsholm revyen 2019:  

”HJÆÆÆLP” 

4534 stiller skarpt på... 



 

Sarah Engells foredrag på Odsherred Gymnasium 

 

Fokus på fællesskaber 
Tekstredigering & foto: Claus Starup  //  Kilde: Odsherred Kommune 

Fællesskaber var temaet i Palisanderstuen i Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Lokalde-
mokratiudvalget i Odsherred Kommune havde inviteret til borgermøde om emnet, 
med særligt fokus på at kunne invitere borgere, der i dag står uden for fællesskaber. 
Formålet var gennem interview med fem personer at blive klogere på fællesskaber 
og dermed at få kvalificeret indsatsen. 

Kreative værksteder og mere kommunikation 

Godt 40 borgere fra mange af lokalsamfundene havde taget imod invitationen.  
De hørte fem borgere fortælle deres historie som oplæg til en diskussion om, hvor-
dan lokalsamfundene omfavner flere. Viljen til at rumme alle i fællesskaberne var 
klart til stede og mange forslag kom på bordet. Det var alt fra ønsker om nyheds-
brev, generelt mere kommunikation om fællesskaber og aktiviteter, og at man skulle 
ansætte en frivillighedskoordinator i kommunen. 

Set & Sket 



Set & Sket Prisen 4534 blev overrakt til Kurt og Loa 

fra Medborgerhuset af Jens Rubæk t.h. 

Set & Sket 

Jesper Thorning fra VHG Cykelsport Bo Augustsen og Dorthe Grathwohl fra VHG Badminton David Jørgensen fra VHG - Gymnastikforening. 

Jesper Thorning gør en rigtig stor ind-
sats for VHG Cykelsport. Uanset om 
du er en ung eller ældre, en hurtig 
eller mindre hurtig rytter, kan du altid 
regne med Jespers opbakning.  
 

Mangler der en holdkaptajn på vores 
træningsaften, springer Jesper til, og 
det er vigtigt for Jesper at alle med-
lemmer får en god cykeltur. Når vi er 
til løb i andre klubber, så har Jesper 
bagagerummet fyldt med kaffe og 
kage. Det er rigtig vigtigt for Jesper at 
vi hygger os og får en god snak, uan-
set om man har kørt den korte eller 
lange rute. Det er bare super hygge-
ligt. Mange andre klubber sender mis-
undelige blikke til os for vores sociale 
samvær. 

Tekstredigering & foto: Claus Starup. 
 

Gymnastisk udvalget indstillede David Jørgen-
sen til årets trænerpris 
David har allerede, trods sin unge alder, været 
hjælpetræner i VHG i adskillige år. Han har væ-
ret på mange spring-kurser og er en kompetent 
hjælper på såvel spring for 3.-5. klasse som ju-
niorholdet. David er meget pligtopfyldende og 
en god rollemodel for andre hjælpetrænere. Han 
fortjener i den grad et skulderklap for sin store 
indsats i vores afdeling. 

Fra VHG Badminton blev Dorthe Grathwohl og Bo Augustsen indstillet til 
årets pris. De har begge leveret et ocean af ideer for at fremme badminton 
i VHG. Dette gælder for de voksne og ikke mindst for ungdommen. De 
sidder begge i badmintonudvalget, og har igennem mange år været frem-
adrettet tænkende for udviklingen.  
Et Danmarksmesterskab som de i fællesskab vandt i mix-double i 2018 
var fantastisk, når der tænkes på de mange spillere, der findes i hele DK. 

Kronen på værket, og som er det sværeste indenfor sport, er det at gen-
vinde et mesterskab. Bo og Dorthe vandt mix-double både i 2017 og 2018. 
Bo blev endvidere Danmarksmester i herres-single. 

Hørve støtteforening uddelte  
priser ved Forårsopvisningen i  
Vallekilde Hørve Kultur- og 
Idrætscenter. 

 

Læs mere om VHG på websitet: 

https://www.v-h-g.dk/ 
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Konfirmation i Hørve kirke d. 5. maj 2019 kl. 9.30 

Melanie Sol Mæhle Bengtsen, Hørve  

Magnus Alexander Bergman, Hørve 

Lucas Christensen, Hørve 

Søren Hoffmann Frandsen,Hørve 

Emil Støvhase Hansen, Hørve 

Louise Trans Hansen, Hørve 

Iben Amalie Madsen, Hørve 

Nicklas Hygild Monnick, Hørve 

Oliver Skau  Hørve 

Amalie Aaen, Fårevejle 

Konfirmation i Hørve kirke d. 5. maj 2019 kl. 11.00 

Clara Søderdahl Christensen, Hørve 

Christina Hvilshøj Jensen,  Hørve 

Mathias Ewers Jørgensen,  Hørve 

Denice Schmidt Jørgensen, Hørve 

Oliver Christian Enggrob Larsen, Hørve 

Jonathan Kristian Emil Lanther, Hørve 

Christian Seitzberg Larsen,  Hørve 

Kimmi Kristine Mastrup,  Hørve 

Sofie Marie Birch Mortensen, Hørve 

Calvin Konge Ness, Hørve 

Konfirmation i Vallekilde kirke d. 12. maj 2019 kl. 10.00 

Anna Kingo Andersen,Hørve 

Nicoline Ancher Christiansen,  Hørve 

Laura Rydahl Hansen,  Hørve 

Mads Sander Edelfeldt Jacobsen, 4534 Hørve 

Frederikke Nordlund Jensen,   Svinninge 

Valdemar  Jensen,  

Mads Kajberg-Jensen, Hørve 

Marcus Svaneberg Olskær, Starreklinte 

Lucas Hjalte Rosendal,  Hørve 

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  

Find flere Set & Sket fotos på Facebook: 

www.facebook.com/nyhedsbrevet4534/ 

Set & Sket 



Løvspringstur torsdag d. 2. maj til Fejø.  
Solskinsøen i Smålandshavet. 

Ved ankomsten til Fejø byder guiderne os velkommen hvorefter vi i bus-
serne får en guidet rundtur på øen som har optimale vækstbetingelser for 
frugtavl. Vi skal høre om livet på øen før og nu, samt se den helbredende 
have.  

Yderligere oplysninger om programmet for dagen, pris og tilmelding hos 
Tove på Tlf. 21573907. 

_______________________________________________________________ 

Bankospil torsdag d. 16. maj kl. 14.00 på skolen i Hørve. 
_______________________________________________________________ 

Kortspil på Bakkegården nr. 38, hver tirsdag kl. 14.00 

_______________________________________________________________ 

Vallekilde- Hørve Senior og  
Pensionistforening: 

Bustur til Hørsholm 

Søndag d. 12. maj arrangerer valgmenigheden en bustur til ”Arboretet” i Hørsholm. En samling 
af træer og buske fra mange steder i verden. I forbindelse med vores årstema om klima og  
miljø har vi valgt denne dag at fokusere på træer, som er en af vores naturressourcer – vi vil 
fortælle om træer og deres vækst og lave nogle aktiviteter ud fra dette. En tur med ny viden om 
træer, en tur med lys og luft og afslapning. Vi kører i bus fra Korskirken kl. 9 og har vores egne 
frokostpakker med. På vejen hjem kører vi på kro og drikker eftermiddagskaffe. Prisen for turen 
incl. kaffen er 250 kr. pr. voksen og 100 kr. for børn. Tilmelding til Berit på 24612604. 

Program for sommersæsonen i VHG-gymnastik:  

Mandag: Gymnastik som træning v. Gitte kl. 19:30-20:45 i salen. Holdet fortsætter april 
ud. Jumping fitness v. Dikte i salen kl. 17:00-18:30.  
Onlinetilmelding sker fra gang til gang. Pris: 20 kr. 
 

Tirsdag: Stavgang v. Astrid kl. 10:00-11:00. Mødested: på p-pladsen ved fodboldbanerne. 
Spring 3-5.kl. v. Thomas J, Majken, David og Elliot. I hal 2 kl.16:30-18:00.  

Torsdag: Gåture se ruterne på hjemmesiden. Mødested: på p-pladsen ved hallen kl. 
18:30. Starter d. 04.04 og har derudover ture d. 02.05, 09.05, 16.05, 23.05 & 06.06. Alle 
der har lyst til at gå med, er velkomne! Pris: 10 kr. pr. gang.   

  
Juniorholdet v. Thomas J, Mark, Mathilde, David og Mikkel kl. 16:15-18:00 i hal 2 & sa-
len. Holdet fortsætter uden pause efter opvisningen.  
 

Rigtige mænd v. Stefan i hal 2 kl.19:45-22:00. Holdet fortsætter uden pause efter opvis-
ningen. Stolegymnastik i medborgerhuset v. Hans og Knud kl.14:00 d. 02.05, 09.05, 
16.05, 23.05 & 06.06.  

Praktiske oplysninger:  
Har du gået på Spring 3-5. kl. eller Juniorholdet i vintersæsonen skal du ikke betale kon-
tingent til sommersæsonen. For nye gymnaster er prisen: 100 kr. 

”Stævnet på Fælleden” i Holbæk bliver i år afholdt d. 15.06, flere af vores hold deltager.  



Foto: Claus Starup 

Sognekirkerne Maj 2019        

 

Søndag den 5. maj  kl. 9,30 & kl. 11,00 konfirmation i Hørve kirke     

______________________________________________________________ 

 

Søndag den 12. maj kl. 10,00 konfirmation i Vallekilde kirke  

______________________________________________________________ 

Søndag den 26. maj Sommerfest i præstegården  

Gudstjeneste i Vallekilde kirke kl 14,00, musikalsk fortælling ” Niels Holgersen 
flyver igen ”  v/ Torben Wahlstrøm.  Derefter sommersang og kaffe, kringle og 
lagkage i præstegården. 

______________________________________________________________ 

Indskrivning af konfirmander til konfirmation 2020  

Søndag den 26 maj kl. 14.00 i Vallekilde kirke  

I forbindelse med sommerfesten indbydes alle de nye konfirmander med foræl-
dre, til festlig fortælling i Vallekilde kirke efterfulgt af arrangement i præstegår-
den. Alle de unge mennesker der bor i Vallekilde og Hørve sogne, der skal gå i 
7 klasse efter sommerferien er velkommen, her vil der være info omkring un-
dervisningen der starter i sept.   husk jeres dåbs eller navneattest  

Konfirmationer i 2020 er søndag den 26 april i Vallekilde kirke, og 3 maj i  
Hørve kirke.  

______________________________________________________________ 

Onsdag den 29 maj  fra kl. 14.00 til 16,30 strikkedamer i præstegårdens  
mødelokaler . 

Der strikkes til Kirkens korshær og Mødrehjælpen, har du lyst til at være med 
mød bare op, kontakt  Marianne Møllegaard på tlf 59657517 hun kan evt.  
hjælpe med transport 

Bemærk vi strikker ikke i Juni og juli. 

________________________________________________________________   

 

Følg Kirkerne på hjemmesiden  : www.vallekildehoervekirker.dk  
  

 

KLIP 9  
v/Annika Carlsen,  

Vallekildevej 9, 4534 Hørve 

Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

GÅTURE:  
 

D. 2.5. Ordrup Næs-tur  
Jonna 277293744 

D. 9.5. Skamlebæk-tur lidt 
længere tur med pause un-
dervejs. 
Anne-Birthe 22212602 

D. 16.5. Lillevang-tur. Turen 
slutter i Medborgerhuset, 
hvor der serveres hveder. 

D. 23.5. Bjergesøsti-tur 
Inga 40863284 

Online GUIDE til 38 unikke steder, klik her: Fra Draget til Sjællands Rev 




