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Håndboldfeber til hele  

  familien 

    Håndboldens Dag er et nyt  
      håndboldinitiativ under ’Bevæg  
        dig for livet – Håndbold’ i  
         samarbejde mellem DHF og  
          DGI, og tanken med dagen  
           er, at så mange som muligt 
            skal have mulighed for at  
              prøve kræfter med hånd- 

              bold i hyggelige og  
           uformelle rammer. 161  
            håndboldklubber fra hele  
             landet deltog som arran- 

              gører af Håndboldens  
              Dag, der for første gang  
              blev afholdt den 5. januar  
               i Vallekilde Hørve Kultur-  
                og Idrætscenter. 
                  Der var 30-40 børn  
                     med voksne, der- 
                       til 10 instruktører  
                      og trænere til  
                      det lokale arr-  
                        angement. 

                    



Foto: Kim Knudsen 

Foto: Claus Starup. 
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Foto: Claus Starup 

I en menneskealder var ’fisken’ i Hørve kendt for 
gammeldags modnede sild. I 2015 flyttede sildepro-
duktionen til Nyborg og bygningerne blev tomme. 
Men en række driftige erhvervsfolk fra Hørve stod klar 
til at overtage den tomme fabriksbygning.  

Ejendomsselskabet Fisken ApS blev etableret af Gert 
Jensen fra Hørve Maskinhandel A/S, Bjarne Becker 
fra B B Service, Henning Nielsen der er Revisoren i 
Hørve og Bent Eriksen fra Schark Compactors.  

De fire overtog ’fisken’ i 2016. Bent og Bjarne fik  hur-
tigt etableret egne virksomheder på ’fisken’.  
Bygningerne, der omfatter 4600 m2, er renoveret og 
ombygget for 2-3 millioner kroner. Derefter har udlej-
ningen kørt slag i slag.  

”Nu mangler vi at få renoveret og udlejet et mindre 
rum og et fryserum, der kan fryse ned til -22 grader, 

så derfor kan vi sige, at alt det der kan udlejes, er ud-

lejet. ” fortæller Bent Eriksen. 

”Siden vi overtog ejendommen har vi opført en hal 
der fungere som et kold lager, når XL Byg, der har 
lejet den indtil nu, rykker ud til foråret bliver det delt i 
4 mindre dele og udlejet. Hvis en lejer fx ønsker, at få 
isoleret sit område, så er vi som ejere motiveret for at 
få lavet de ændringer, der er nødvendige. Sådan set 
er der ikke begrænsninger for udviklingen af ejen-
dommen” fastslår Bent Eriksen. 

Hos Schark Compactors er glasburet fra tidl. genan-
vendt som et kontor tæt på hal og lagerområdet. 

Når XL rykker ud til foråret bliver hallen delt op i min-
dre lejemål 

Dansk Træisolering har blandt andet lager i et område. 
Afdelingsleder Christian Mulvad t.v. og Bent Eriksen t.h.

Mårtenson El, XL-Byg, BB Service, Dittos Busser,  
Chelto ApS, Paperbox Danmark ApS m.fl. blandt de.. 

..virksomheder der har adresse på den tidligere  
fødevarer virksomhed ’Fisken’ i Hørve. 

Fra modnede sild til en moderne  
erhvervsejendom på 3 år: 

’FISKEN’ er fuldt udlejet 
Tekst & foto: Claus Starup 

Omkring 4600 m2 er det bebyggede areal på ’fisken’ 
Blandt andre er C & C Alarm, Schark Compators... 

4534 stiller skarpt på.. 



Vallekilde Højskole  

- en stjernespiller på oplevelseshimlen Foto: Claus Starup 
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Aktiviteter på højskolen 

 

Foredrag, festival og koncert på Vallekilde Højskole i vintermånederne  

TV-vært og forfatter Abdel Aziz Mahmoud besøgte i starten af januar Vallekilde Højskole 
med sit foredrag ‘Tal ordentligt eller luk røven’.  
Det foredrag er der kommet i en lille reportage ud af, der kan læses på den følgende side. 

I den første weekend af februar er det tid til den årligt tilbagevendende litteratur festival Litt 
Talk; Litt Talk er et publikums arrangement, der i år bliver med foredrag af forfattere som 
Hannah Luutz, Line Knutzon, Kamilla Jørgensen, Kim Fupz Aakeson, Morten Pape, Stine 
Pilgaard, Mich Vraa, Sarah Engell, Andreas Pedersen, Karen Fastrup og derudover debu-
tanterne Shosha Raymond og Molly Balsby. Arrangement afholdes i år den 2. – 3. februar.  

Yderligere omtale af forfatterne og billetsalg kan findes på arrangementets  
hjemmeside: https://vallekilde.dk/litt-talk/  

Straks efter, den 11. februar, er der koncert med den danske jazz-guitarist Jakob Bro, der 
spiller på Vallekilde Højskole som en del af sin “Bay Of Rainbows” Vinterjazz Turné 2019. 

En af foredragsholderne er Sarah Engell, der tidligere 
har besøgt Odsherred Gymnasium. Sarah Engell er en 
af de stærkeste stemmer inden for den realistiske ung-
domsroman. Hun er især kendt for sin evne til at ram-
me de mest aktuelle emner og beskrive dem på en 
måde, som unge læsere kan spejle sig i. Hun debute-
rede i 2009 med ungdomsromanen ’Hvis bare …’, og 
siden har hun skrevet en hel stribe bøger for både un-
ge og voksne og blandt andet fået stor ros for sin best-
seller ’21 måder at dø’. 

Kilde: Højskolens hjemmeside. 

Al tilgængelig plads der er til  
rådighed bliver udnyttet og der 
lyttes intenst, når en forfatter for-
tæller om sit virke og sine bøger. 

Arkivfoto fra 2016. 

LITT TALK  
Den 2.- 3. februar. 

JAZZ med Jakob Bro 

Den 11. februar 

 

Se: www.vallekilde.dk 

Tekst & foto: Claus Starup. 

Sarah Engells foredrag på Odsherred Gymnasium 



Foredrag ‘Tal ordentligt eller luk røven’ 
Set i lyset af sine personlige oplevelser holdt Abdel Aziz Mahmoud 
et foredrag, som handlede om shitstorms, sociale medier og digital 
dannelse. Selvom der var meget humor i Abdels foredrag ville han 
ikke skjule, at hvis ikke han brugte humor i behandlingen af negati-
ve opslag på Facebook, så ville han græde, så ondt gør det at be-
finde sig i en krads indvandrerdebat på de sociale medier. Udover 
gennemgang af en række eksempler på hvordan han brugte hu-
moren, forholdt Abdel sig konkret til integrationsproblemet, der var 
et gennemgående tema i foredraget: 

”Det bliver aldrig politikkernes ansvar at løse integrationsproble-
met, det er via naboskab, arbejdspladsen og diverse sociale aktivi-
teter, at det problem kan løses. Politikkerne kan skabe rammerne, 
men mere kan de ikke gøre”  
Sagde Abdel Aziz Mahmoud, der underbyggede synspunktet med 
sine egne erfaringer og sin families integration i Danmark. 
 

Abdel Aziz Mahmoud på Vallekilde Højskole.                      Tekst & foto: Claus Starup 

Abdel signere sin bog ’Hvor taler du flot dansk’ 



Nytårskoncert 
 i Hørve kirke 

I Hørve kirke blev der holdt 
koncert med operasanger 
Børge Nielsen, Saxofonist/ 
fløjtenist Sarah Elgeti og 
organist Daniel Abildgaard. 
Efter nytårskoncerten blev 
der afholdt reception i an-
ledning af, at det er 10 år 
siden, at Jens Kirk tiltrådte 
som præst i Vallekilde-

Hørve sogne. 

Et alsidigt repertoire bød 
blandt andet på ’Ombra mai 
fu’ af Händel og ’What a 
wonderful World’ af George 
Douglas.  

Set & Sket  Nytårskoncert i 
Vallekilde Valg-
menighedskirke 

med guitarist Jacob Rønne 
og pianist og organist Hanne 
Helledie. 

Deres musikunivers består af 
“jazz-inspireret verdensmu-
sik”, og ud over det føjer 
gruppen nyskabende fortolk-
ninger af kendte klassikere til 
- fra pop til jazz til gospel. 

Tekst & foto: Claus Starup.  

Præst Jens Kirk  

Operasanger Børge Nielsen 



Ovenstående: HK Lammefjorden U-14 imod Holbæk HK. En jævnbyr-
dig kamp, som i den sidste del af anden halvleg blev domineret af de 
lokale, HK Lammefjorden, der vandt med 18 mål imod 14 til Holbæk 

På den første fredag i 2019 havde 40-50 voksne i alderen 20-50 år  
disciplin og viljestyrke til en træning der er tilpasset både trænede og 
utrænede. Det er Tina og Mads Mayn der arranger træningen fredage fra 
kl. 16.15 - 17.15. HK Lammefjor-

den imod Jernlø-
se. En kamp med 
spænding til det 

sidste. Først med  
dominans til  

Jernløse, men 
indhentet.  

Anden halvleg 
bølgede frem og 
tilbage og sidst 
med Jernløse 
som vinder. 

 19 mål imod 20. 

I gang med 
år 2019 

Tekst & foto:  
Claus Starup. 
 

Årets første week-
end stod i motio-
nens tegn.  
Fredag startede 
med Crosstræ-
ning i Vallekilde 
Hørve Kultur- og 
Idrætscenter.  
Efterfulgt af hånd-
boldweekend. 

 

Crosstræning 

Crosstræning 

HK Lammefjorden imod Jernløse. 

HK Lammefjorden U-14 imod Holbæk HK.  

Set & Sket 



Ricki Trio i Æblehøjgårds Festlokale 

Med Ricki Susic i front er Ricki Trio en semi-akustisk trio bestående af 
guitar, bas, percussion og sang. Trioen arbejder med missionen: Publi-
kum skal være glade, punktum! På repertoiret finder man bl.a. navne 
som John Mogensen, Thomas Helmig, Coldplay, Train og mange flere. 
Arrangementet startede med spisning og efter desserten blev dansegul-
vet indtaget af det feststemte publikum.  

Bakkegården i februar 

Lørdag d. 9. februar, kl. 14.00.  Teater ved Dragsholm Amatører-
ne. De spiller ”Projekt – hvis byer kunne tale”  Pris for kaffe og kage: 20 kr. 

Torsdag d. 14. februar, kl. 14.00. Der er banko i Cafeen. 

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

Torsdag d. 28. februar, kl. 14.00. Der er Gudstjeneste i Cafeen 
ved Janne Sulkjær. Pris for kaffe og kage: 20 kr. 

Foto: Claus Starup 

Set & Sket 



Årets NON-alkoholfest er i støbeskeen 

 

Hvem står i garderoben, hvad med slushice, balloner, mad, slik, DJ, 
vagter, fotograf og ekstra personale i cafeen. Alt sammen skal være på 
plads inden arrangementet kan afholdes den 22. februar. 

Godt nok har de fleste på arbejdsholdet bag festen været med til af af-
vikle non-alkoholfester flere gange tidligere, så rutinerne skal blot stø-
ves af, så ved holdet hvordan arrangementet skal håndteres. 

”Nu mangler vi blot at de unge køber billetter. 1-2 uger inden festen går 

det stærk med at få dem solgt, sådan har det altid været:” fortæller Lars 
Sjelborg der er ansat i hallen. 
 

Arrangøren forventer at der kommer et sted imellem 120 - 130 unge til 
dette års NON-Alkoholfest i Vallekilde Hørve Kultur- og Idrætscenter.  

Tekst & foto: Claus Starup 

Borgermøde i skoleaula 

Omkring 150 deltog ved et 
’folkemøde’ lignende arrangement i 
Sydskolen Hørves aula.  
Initiativgruppen havde skolestruktu-
ren som omdrejningspunkt for et 2 
timers langt borgermøde med Ods-
herreds byråd.  
På mødet kunne deltagere stille 
spørgsmål til byrådet om udviklin-
gen af lokalområdet. 

Tekst & foto: Claus Starup  

Vallekilde-Hørve Senior og  
Pensionistforening 

Tur til Tisvilde Højskole:  
Torsdag d. 7. februar. Vi kører fra Hørve kirke kl. 9.30 og  
Bakkegården kl. 9.35. 
Vi ankommer til skolen kl. 11.00, hvor forstander Mogens Johansen 
byder velkommen til en dag på højskole, med rundvisning, middag 

og foredrag om "Huskeprocessen" ved Jan Frische. 

Yderligere oplysninger om turen fås hos Tove Tlf. 21573907. 

 

Bankospil for foreningens medlemmer:  
Torsdag d. 21. Februar kl. 14.00 i Aulaen på Sydskolen i Hørve. 

 

Kortspil:  
Hver tirsdag kl. 14.00 på Bakkegården 38. 

Set & Sket 

4534 stiller skarpt på.. 



 

 

 

Baby salmesang  

Nyt hold Babysalmesang starter op i Hørve kirke, kl. 8.00 tirsdage hen over vinteren og det tidlige forår.  
I februar er det den 19. og 26.  kl. 10.00 til ca. 11.30.    
45 min. med musik og dans, derefter kaffe te og hygge. 

Underviser er musiklærer Gitte Nielsen. Det er gratis at deltage. Babysalmesang er for forældre med børn i 
alderen 0 -12 måneder. Man behøver ikke være bosiddende i Vallekilde eller Hørve sogne. Du behøver ikke 
kunne synge eller danse, jeres små babyer elsker at høre jeres stemmer og følge jeres bevægelser, da vi 
veksler mellem rytmer, remser og  bevægelser. 

Spørgsmål eller tilmelding til kontoret på tlf. 59640139 onsdag eller fredag 10.30 - 14.30 eller agje@km.dk    
_______________________________________________________________________________________ 

Minikonfirmander  

Så er det tid til at være minikonfirmand, alle børn der går i 3 klasse og er bosiddende i Vallekilde og Hørve 
sogne  er velkommen. Vi mødes 8 onsdage efter skole, vi henter børnene ved skolerne. Undervisningen der 
foregår i Hørve kirke starter onsdag den 20. februar og afsluttes i Vallekilde kirke den 10. april med en spa-
ghettigudstjeneste . Det er gratis at deltage. Tilmelding til Karin Wandall tlf. eller sms 60599512 eller  e-mail 
kkw@km.dk  oplys barnets navn, skole og forældrenes tlf. og e-mail adresse.     
_______________________________________________________________________________________ 

Strikkedamer  

Onsdag den 27. februar 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 eller kontakt   
Marianne Møllegaard på tlf. 59657517 hun kan evt. hjælpe med transport. 

_______________________________________________________________________________________ 

Læsekreds 

I år er det H. C. Andersen vi skal bevæge os rundt om, i 2020 ville han kunne fejre 215 års fødselsdag. Det vil 
være hans romaner, hans eventyr, breve, dagbøger og sange vi vil komme ind over. Hans-Jørgen Møllegaard 
er tovholder og vi mødes i Vallekilde Præstegård tirsdage den 26. februar, 12. og 26. marts og 9. april alle 
gange 19.00 til ca. 22.00. Der er ingen omkostninger forbundet ved at deltage, I vil få udleveret diverse  
materiale. I pausen vil der være kaffe og kage. Alle er velkommen. 

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 

’SET & SKET’ FOTOREPORTAGER PÅ: 

https://www.facebook.com/nyhedsbrevet4534 



Lammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive Kvinder    

Onsdag den 17. april, kl. 19,00 
i Aksen på Biblioteket i As-
næs. Her kommer Søren Gade 
og holder foredraget: 
 
”Her er mit liv – på godt og 
ondt”  
Billetter kan købes ved ind-
gangen til kr. 75,00 eller be-
stilles på  
aktivekvinder@hotmail.com 

 

Min farmor, de andre faldne kvinder 
og englemagerne 

 

Et foredrag med historiker og journalist, 
Henning Frandsen, om kvindeskæbner i 
Danmark 1900-1970 

 

Kom og få den fængslende historie 
mandag den 18. februar kl. 19 i Aksen, 
Biblioteket i Asnæs. 
 

Medlemmer fri entré - Ikke medlemmer 
entré 25 kr. Salg af kaffe/te med kage. 

Dragsholm lokalhistorisk Forening 

Søren Gade taler f.eks. om sin baggrund og opvækst – vejen ind i 
politik – hvordan det var at være minister og tæt på magten. 

Om de spændende oplevelser, der også følger med som minister 
og de kontakter man får, og som Søren Gade i dag nyder godt af. 
 

Hvordan man også håndterer de svære beslutninger, som i sidste 
ende kan betyde døden for andre mennesker. Og hvilken betyd-

ning disse har haft for Søren Gade. Ikke mindst Søren Gades tab 
af sin hustru, sammenholdt med et arbejde som fyldte meget og 

som foregik langt fra hjemmet. 

Søren Gade kan også have en kommentar til, hvor afgørende 
netværk er. Kompromis og forhandling spiller ind i jobbet. Hvor 

vigtig at dialog og accept er der, med de mennesker man omgiver 
sig med. Efter at arbejde som direktør i offentlig organisation, gik 

Søren Gade tilbage til politik. 

Kan også bestilles på tlf. nr. 2698 3319 Ulla.  
DØRENE ÅBNES KL. 18.15 - Alle er velkommen 
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Kieran Goss & Annie Kinsella  

  

Den 21. februar: Irsk singer-songwriter. Albumrelease tour i Dan-
mark. Kieran Goss er en garvet musiker og helt suveræn til live-

optrædener. Kieran optræder solo i første sæt og inviterer i andet 
sæt sangerinden Annie Kinsella med på scenen. 
  

Mulighed for spisning kl.18:00 

Menu: Chili Con Carne , creme fraiche, brød og salat. Samt kaffe  
og overraskelse. 
Pris: 70 kr. 
Spisning bestilles på billet@drauget.dk senest:  
mandag d. 18. februar  
Direkte link til koncerten: https://drauget.dk/index.php/94-program-

2019-foraar/273-kieran-goss-annie-kinsella 

Simon Lynge 

  

Den 9 februar: Puls-koncert, nordisk singersongwriter, pop, folk. 
Den dansk/ grønlandske sanger og guitarist har virkelig sat sig selv på 
spil i sangskrivningen og han har med sit band begejstret anmeldere 
og lyttere internationalt. Det er ikke helt ved siden af, når The Sunday 
Times beskriver Lynges 

musik som ”A breath of his fresh island air”. 
  

Mulighed for spisning kl. 18:00 

Rosastegt kalveculotte serveret med salt stegte kartofler, 2 slags 
grøntsager samt svampesauce. 
Kr. 115,00 

Spisning bestilles på billet@drauget.dk senest:  
mandag d. 4. februar 
Direkte link til koncerten: https://drauget.dk/index.php/94-program-

2019-foraar/272-simon-lynge 

 

 

Kieran Goss & 

Annie Kinsella  
spiller torsdag den 21. 
februar Kl. 19:30 i  
Hørve  
Medborgerhus, 
Nørregade 14, 
4534 Hørve 

 

Foto: PR-foto 

Simon Lynge spiller 
lørdag d. 9. februar  

kl. 20:00 i 
Vallekilde-Hørve Kultur 

og Idrætscenter 
Idrætsvej 3 

4534 Hørve 

 

Foto: PR-foto 


