
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  

 

 

APRIL 

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  

 

 

MAJ 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 380 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  

 

 

JUNI 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 380 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  

 

 

JUNI 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 390 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  

 

 

JULI 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 390 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  

 

 

AUGUST 

Skolekomedie på Vallekilde Hørve Skole/  Forside foto: Claus Starup 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

Redaktør: 
Claus Starup 

www.clausstarup.dk 

Sendes pr. e-mail  
til 399 adresser. 

AUGUST 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

 

Sendes pr. e-mail  
til 399 adresser. 

Redaktør: 
Claus Starup 

 

OKTOBER 

Foto: Claus Starup 

Redaktør: 
Claus Starup 

 

4534 stiller skarpt på.. 
”Det skal være sjovt at være med” 

”Ordet” skrevet på 25 sprog 

 

Set & Sket.. 

VHG Sportsdag 

Højskolen på Juicebar i Vallekilde 

 

 

Nyhedsbrevet  

4534 

Udgives af  

Foreningen 4534 

 

Sendes pr. e-mail  
til 400 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  

Ingen mobilpay  

 

November 

4534 Stiller skarpt på… 

Nyt iltningsanlæg til Hørve vandværk 

Ildsjæl i sit rette element 

 

Set & Sket 

Bjergesø vandt makeoverdysten 

Grand Cru vinder fra 4534 

Lyserød lørdag på Lammefjorden 

Forsidefoto: Claus Starup 



 

I Bjergesø løftede de unge sløret for de 4 verdensmål, der var 
støbt fast og placeret på en frugtvold; der er fælles-
skab, sundhed og trivsel, udvikling og bæredygtighed. 

Pumpehuset i Bjergesø har beboerne selv renoveret.  
En opgave der længe har stået på listen over ønskede projekter. 
Pumpehuset skal fungere som et grovkøkken for bålhytten.  
Dermed kan de tilberedte råvarer fra Pumpehuset blive stegt i 
bålhytten, der ligger ca. 15 m derfra. 

FØR 

EFTER 



Præst Jens Kirk  

 

4534 stiller skarpt på…  

Årets Geopark Landsby Makeover  vinder: 

Lokaldemokratiudvalgets dommere 

valgte Bjergesø som vinder 

Unnerød, Klint og Bjergesø dystede i den nye makeover konkurrence, 

der er en videreudvikling af den landsbymakeover konkurrencen, der har  

været omdrejningspunktet for en forskønnelse af flere bysamfund i 4534 

og det øvrige Odsherred.  

 

Fotoreportage: Claus Starup. 

Øverst: Pumpehuset, stien til 
bålhytten og skulptur ses t.v. fra 
vejen, der fører igennem byen. 

 

Billede t.h. Majbritt Edlund Jen-
sen fra Lokaldemokratiudvalget 
kunne overdrage vinder diplo-
met til Tine Emma Schulz fra 
Bjergesø Bylaug. 

 

Nederst: Det naturlige sam-
lingssted i Bjergesø, Bålhytten, 
dannede rammen om en fest-
middag, da vinderen skulle fejre 
sejren. 



Nyt iltningsanlæg til Hørve 

Tekst & foto: Claus Starup 

 

Grundvandets egenskaber og kvalitet varierer, alt efter de geologiske for-
hold i vandværkets indvindingsområde. Som alle andre vandværker, har 
Hørve Vandværk et iltningsanlæg der medvirker til at rense ’rå-vandet’ for 
blandt andet jern, mangan og ammonium. Materialerne bliver efter iltning 
filtreret bort i et sandfilter, før det sendes ud til forbrugerne i Hørve. 

”I mange år har Hørve Vandværk benyttet en iltningstrappe, men på grund 
af slid på trappen vurderede vi, at det ikke kunne svarer sig at reparere 
mere på den. I stedet for den åbne løsning – der kræver rutinemæssig 
rengøring – har vi i Hørve fået et lukket system, der blæser luft/ilt igennem 
vandet i anlæggets tre lange lodrette rør (se billede). Vi har tre boringer. 
Så nu har vi et top moderne system i PVC rør, der pga. sit lukkede miljø, 
ikke er udsat for lys og mulig inficering af vandet” fortæller vandværkets 
driftsleder Karsten Sørensen. Anlægget, der blev indkøbt i foråret, koster 
1 million, men det kommer forbrugerne ikke til at mærke. Efter indkørings-
fasen er anlægget nu stabilt og lever fuldt ud op til driftslederens forvent-
ninger. 

Hørve vandværk dækker flere end 1000 husstande i Hørve området og 
ledningsnettet er på ca. 30 km. Indholdet af calcium og magnesium be-
stemmer vandets hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille ind-
hold giver blødt vand. Der stilles ikke vandkvalitetskrav til hårdhed, men 
den bør ligge mellem 5 og 30. Vandet fra Hørve Vandværk har en hård-
hed på 12 - 13. 

4534 stiller skarpt på... 

Driftsleder Karsten Sørensen måler 
iltindholdet i vandet. Vandværket har 3 
boringer med vand der sendes igen-

nem 3 lodrette rør, der blæses luft igen-
nem. Herefter fortsætter vandet til et 

sandfilter der fjerner bla. jern fra  
vandet.  

4534 stiller skarpt på... 



Ildsjæl i sit rette element 
 

Tekst & foto: Claus Starup 

Egentlig startede det med at vores børn gik til svømning i Dragsholm 
Svømmeklub. År efter år fulgte jeg med fra svømmebassinets kant, og 
langsomt blev jeg trukket mere og mere ind i klubbens arbejde.  

- Jeg havde mange ideer og der var sådan set også behov for, at der 
blev taget hånd om mange ting. Så det skete helt naturligt, at jeg blev for-
mand, da Finn Madsen stoppede.  
 

Nu er det 5 år siden at vores børn stoppede i denne klub, for at tage ud-
dannelse længere væk, men bestyrelsesarbejdet er bare meget spæn-
dende, så jeg kan ikke lade være med at fortsætte mit engagement. Der 
er fortsat mange ting der skal udvikles og justeres. Fx vores forskellige 
politikker og regler i klubben, at retningslinjer bliver struktureret, så det 
giver mening at engagere sig i klubben generelt.  

En af de udfordringer vi har fokus på, er inddragelse af alle trænere og 
hjælpere i klubben som helhed. Det, at drive foreningsarbejde, er ikke det 
samme som at løse en afgrænset opgave på en arbejdsplads. Det kræ-
ver et andet ansvar, fællesskabsfølelse og frivillighed at være med i en 
Svømmeklub som vores.  
En anden udfordring som vi har fokus på, er unges fysiske udfoldelse – 
ikke kun dem i svømmeklubben, men generelt. Derfor forbereder vi et 
arrangement i samarbejde med flere andre foreninger og Ung i Odsher-
red, til afholdelse den 29. november, der hedder AktivGamer; Det starter 
kl. 16.00 - og fra først på aftenen, er der computerspil frem til kl. 23.00. 
Herefter bliver de unge ’gamere’ aktiveret med diverse fysiske aktiviteter.  
Her i svømmehallen bliver der opsat forhindringsbaner og så bliver der 
skruet godt op for musikken mellem kl. 3.00 – 6.00, den 30. november 
om morgenen.  

Udover særlige events, så er klubben kendt for morgensvømning, svøm-
meskole, pensionistsvømning, aquahold, TRI svømmere og diverse akti-
viteter, se mere på Facebook.com/DragsholmSvoemmeklub 

Formand Betina Larsen 



Foto: Kim Knudsen 

Foto: Claus Starup 

Set & Sket 

Sten Jørgensen, tidl. DR 4, journalist og radiovært, styrede slagets 
gang. T.h. i billedet ses vinder af årets Grand Cru kartoffel  
Anders Biltoft Kristensen fra Slotsgården. 
Nederst: Kasper Steen Jacobsen, fra Bjergesø, serverede  
velkomstdrink på Pumpestationen for flere end 200 fremmødte. 

Set & Sket 

Grand Cru kåring 

Køkkenchef Claus Henriksen fra Dragsholm Slot var en af 3 
dommere. Derudover var Maria Meldgaard (slankforevigt.dk) og 
landmand Søren Wiuff med i dommerpanelet.  Den fjerde dom-
mer var publikum, der smagte og stemte på deres favorit. 
Anders Biltoft Kristensen fra Slotsgården i 4534 vandt årets kar-
toffeldyst. Jens Møller Olsen vandt i kategorien Gulerod. 



Lyserød Lørdag satte kulør på Lammefjorden 

Foto: Claus Starup 

 

Foreningen FerieRytter arrangerede i samarbejde med Lammefjordens Grøntsagslaug 
”100 heste på Lammefjorden”, hvor overskuddet gik til Kræftens Bekæmpelse og Støt 
Brysterne. Overskuddet blev på 10.000 kr. 

Arrangørerne var meget glade for de 61 ryttere, der tog turen rundt på Lammefjorden. 

Rytterne red, i grupper af 10 heste/ryttere, de 7 km på den inddæmmede Lammefjord, 
under havets overflade, ad veje og stier gennem grøntsagsmarkerne. Lammefjordens 
Grøntsagslaug var hovedsponsor, men arrangementet fik også hjælp til afvikling af an-
dre sponsorer bl.a. SPORTI og Geopark Odsherred.  

 

Set & Sket 

Hestetrailere var parkeret på parkeringspladsen ved det gamle 
rådhus på Rådhusvej ved Fårevejle St. Her startede og slutte-
de den 7 km rute. 



4534 stiller skarpt på.. 

Set & Sket 

4534 stiller skarpt på…  

Billedbehandlet af Claus Starup 

Afenginn 
 

Lørdag d. 2/11 kl. 20:00 

Aksen, Kulturhuset i Asnæs 

Entré: 100 kr. 

Billet: www.drauget.dk eller  

bes l på billet@drauget.dk 

  

Lad dig føres med på en dybt følel-

sesmæssig musikalsk rejse udenfor 

 d og sted når det prisvindende 

orkester Afenginn  

gæster Asnæs d. 2.november 2019 

 l e,erårets første Puls koncert. 

 

Med deres syvende album “Klingra” 

har Afenginn endnu en gang formå-

et at få anmelderne helt op på seks 

stjerner og albummet er blevet ud-

råbt  l et mesterværk. 

Nive & The Dear  

Children 

 

Lørdag d. 23/11 kl. 20:00 

Aksen, Kulturhuset i Asnæs 

Entré: 150 kr. 

Billet: www.drauget.dk eller bes l 

på billet@drauget.dk 

  

Puls koncert med grønlandsk indie/

folk af Nive & the Deer Children 

 

Nive Nielsen udgav i 2012 sit debut-

album 'Nive Sings!'. Albummet er 

produceret af engelske John Parish, 

der bl.a. er kendt fra sit mangeårige 

samarbejde med PJ Harvey. Samme 

år modtog Nive Nielsen også Kron-

prinsparrets Stjernedryspris. I sin 

mo veringstale sagde H.K.H. Kron-

Musikklubben Draget arrangere: 



Foto: Claus Starup 

4534 stiller skarpt på.. 

Set & Sket 

Sigurd synger 
salmer for  
store og små 

Lørdag den 23 november kl 
12,00  afholder Sigurd Bar-
rett koncert I Grevinge  
kirke . Ved et  samarbejde 
mellem 4 sogne : Grevinge, 
Fårevejle, Asnæs og Valle-
kilde-Hørve er det blevet 
muligt at indbyde til et brag 
af en koncert.  Sigurd Bar-
rett og Eskild Dohn har gen-
digtet 16 salmer. 

Ved denne koncert  vækkes  
både Grundtvig, Brorson, 
Ingemann og Kingo til live, 
som er et tilbud til børnefa-
milier. I ord og toner føres 
børn og voksne gennem 
salmerne i et sprog, som 
alle kan forstå. Der bliver 
sangtekster, så alle kan 
synge med, og gennem tea-
ter, sang og fortælling pu-
ster Sigurd Barrett nyt liv i 
16 af de skønneste salmer. 

Det er gratis at deltage, 
hvert kirke sogn har 60 
pladser, og der er tilmelding 
efter først til mølle princip. 

Børne familier i Vallekilde-

Hørve sogne kan kontakte   
Inge-Lise   tlf   20439154  
eller mail ingehe@privat.dk  

Máire Ni Chatasaig & Chris Newmann 

Søndag d. 17/11 kl. 16:00 

Hørve Medborgerhus 

Entré: 100 kr. 
Billet: 
 www.drauget.dk eller bestil på billet@drauget.dk 

  

Smukt, rigt og virtuost – en betagende blanding af 
traditionel Irsk musik, jazz, bluegrass og barok til-
sat egne kompositioner, samt blændende harpe- 
og guitarspil af den berejste duo, der sidst gæstede 
os i forbindelse med Heart String Quartet. 
 

The celebrated virtuoso partnership of “the 
doyenne of Irish harpers” (SCOTLAND ON 
SUNDAY) and “one of the UK’s most staggering 
and influential acoustic guitarists” (fROOTS), has 
by now brought its special musical vision to venues 
large and small - from the tiniest of historic 
churches in England, Germany and Italy to palaces 
in Kyoto and Istanbul, London’s Barbican, Sydney 
Town Hall and the Philharmonie in Cologne – in 
twenty-two countries on five continents. Their 
performances - described by The Irish Times as 
“music of fire and brilliance from the high-wire act 
in traditional music” - are rooted but eclectic, 
emotional but adventurous: a breathtaking blend of 
traditional Irish music, hot jazz, bluegrass and 
baroque, coupled with striking new compositions 
and Chris’s delightfully subversive wit. They've 
made many appearances on TV and radio and 
their busy touring schedule has brought them to 
twenty-one countries on five continents. Máire Ni Chatasaig & Chris Newmann. PR-foto 



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  

 

KLIP 9  
v/Annika Carlsen,  

Vallekildevej 9, 4534 Hørve 
Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk 

Sognekirkerne     November   2019    

  

Baby salmesang  :  Sidste gang i denne sæson er  tirsdag den 5 nov .  kl.10,00-11.30    i Hørve kirke.              

_________________________________________________________________________________  

 Opstart på Krybbespil    

Søndag den 3 november   

Alle helgens gudstjenester     Hørve kirke kl 10,30   Vallekilde kirke kl. 14,00  

Der vil være kirkekaffe efter begge gudstjenester 

________________________________________________________________________________ 

JULESANG Og BANKO  på Bakkegården 

Torsdag den 21 november  Synger vi julesange på Bakkegården  fra kl 14,00 til 16,00  

Efter kaffepausen spiller vi Banko 

Alle der har lyst er velkommen til Julehyggeeftermiddag.   
________________________________________________________________________________ 

Søndag den 10 nov    

Biskoppen kommer på visitat i Odsherred provsti. Der er ingen gudstjeneste i vore kirker, men en 
fælles i  

Grevinge kirke kl.10.00 hvor Biskop Peter Fischer Møller prædiker.   

Koncert  med Sigurd  Barrett. 
_________________________________________________________________________________ 

Onsdag den 27 november,  mødes stikkedamerne i Vallekilde præstegård  fra kl 14,00 til 16,30.  
Der strikkes   

Mødrehjælpen og Kirkens Korshær, har du lyst til at deltage, så mød bare op eller kontakt Marianne  

Møllegaard tlf  59657517 eller mail mal17moe@gmail.com hun kan evt. hjælpe med transport 

Alle er hjertelig velkommen 

 _______________________________________________________________________________ 

 Julekoncert :   Onsdag den 4  dec  kommer Jyderupkoret til Hørve kirke   kl  19,00   

________________________________________________________________________________  

Følg Kirkerne på hjemmesiden : www.vallekildehoervekirker.dk  



Torsdag d. 7 november  Kl. 930 – 1100 

Gratis influenza vaccination tilbydes alle over 65 år, 
førtidspensionister og kronisk syge. 
Arrangementet er i daghjemmet. 
Obs!  Husk sygesikringsbevis. 

 

Søndag d. 17 november  Kl. 1400 

Søndagscafe: HOM underholder med sang og musik. 
Arrangementet er åbent for alle pensionister og pårørende. 
Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Mandag d. 18 november  Kl. 1000 – 1230 

Reporto sko sælger sko i den store TV stue. 
 

Mandag d. 18 november  Kl. 1400 

Der er banko i Cafeen. 
Pris for kaffe og kage 20,- kr. – Pris pr. plade 5,- kr. 

 

Torsdag d. 21 november  Kl. 1400 

Menighedsrådet kommer og synger jule sange 

Sammen med os i Cafeen. 
Pris for kaffe og kage: 20,- kr. 
 

Torsdag d. 28 november  Kl. 1400 

Der er Gudstjeneste i Cafeen ved Janne Sulkjær. 
Pris for kaffe og kage 20,- kr. 

 

Leo Cordua tidligere uddeler og  
direktør i Asnæs og Omegns Brugs-
forening fortæller om sit liv, fra barn-
dommen på Bornholm og frem til i 
dag. 
Det foregår onsdag den 13. novem-
ber kl. 19 i Aksen, Asnæs Bibliotek. 
Der kan købes kaffe/te med kage i 
pausen. 
Medlemmer af foreningen gratis  
entré – ikke medlemmer opkræves 
entré 25 kr. 
Arr. Dragsholm Lokalhistorisk  
forening.  

Generalforsamling og Temamøde med 
titlen ” Hvad betyder god hørelse for din 
sundhed og livskvalitet ” Torsdag den 7. 
november kl. 14.00 

Dagsorden, regnskab og vedtægter ud-
leveres ved mødets start. 

Efter Generalforsamlingen vil der være 
Kaffe og Kage , herefter vil Audika Høre-
center holde foredrag om hvilken indvirk-
ning hørelsen har på hjernen, vores 
mentale sundhed og livskvalitet. 

 

Den 7. november inviterer højskolen indenfor til kagebord, højskolesang, udstilling og 
fællesspisning og en nysgerrig samtale om, hvilken rolle højskolerne kan spille i  
Danmark anno 2019. 
 

PROGRAM: 
16.00: Kagebord og historisk udstilling i Øvelseshuset 
17.00: Højskolesang i Foredragssalen 

18.00: Fællesspisning i Øvelseshuset (tilmelding via www.vallekilde.dk) 

Vallekilde- Hørve Senior  
og Pensionistforening: 



OdsHædring er hele Odsherreds store pris- og hædringsshow med musik, 
underholdning, god stemning og ikke mindst priser og hædringer.  
I 2019 bliver OdsHædring holdt fredag den 8. november i Vallekilde-Hørve 
Idræts- og Kulturcenter. Se mere på odsherred.dk > Kultur og Fritid. 


