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Ryttere i landskabet  
’Åbne landskaber’ 

Velkommen til årets første Nyhedsbrev og det første med fotograf Claus Starup som redaktør. 

4534 stiller skarpt på 

Dragsholm Slot - optaget i prestigefuld hotelguide. Hvad betyder det for lokalområdet? 

SPAR Hørve genåbnet med succes. Hvad er deres opskrift på succes? 

Interview: Nytårsforsættet for tre borgere i henholdsvis Bjergesø, Starreklinte og Vallekilde. 

Set og Sket 

’Stjerneholdet’ fra Hørve Erhvervsforening i aktion. 
Julereportager; Spiseklubben i Medborgerhuset, Vallekilde Jul og sangaften med Gitte Sonne. 
Afskedsreception for graver Leanne Christiansen i Vallekilde Valgmenighedskirke. 
Flygtningebanko i Medborgerhuset. 

Foto: Claus Starup. 
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Du bliver medlem af  

foreningen 4534 eller fornyer 

dit medlemskab ved at ind-

betale 25 kr. pr. person pr. år 

på foreningens konto:  

0537 0000578576  

el. MobilePay:  49 267  

Dragsholm Slot  
- en del af RELAIS & CHÂTEAUX 

Slottet blev i slutningen af år 2018 optaget i den pre-
stigefulde hotelguide Relais & Cháteaux, hvilket har 
stor betydning for slottets ansattes selvforståelse, 
men hvad har det af betydning for lokalområdet 
4534?  

Det har vi spurgt Thomas Kjelfred, der er projektleder 
på Dragsholm Slot, om:  

”Slottets ambitioner på vores kerneområder er skær-

pet, for lokalområdet betyder det blandt andet, at van-

dreruter der er omkring slottet får et øget fokus og vil 

blive markedsført internationalt via guiden.  

Det autentiske og kulturelle miljø på vores egn og den 

overordnede UNESCO anerkendelse er væsentlige 

elementer for hotelguidens anerkendelse, så der hvor 

vi kan gøre det, gør vi en indsats for den kulturelle og 

autentiske oplevelse i lokalområdet” 

FAKTA: 

UNESCO Geopark Odsherred består af 4 grundelementer. 
Landskabet, kulturhistorien, kunsten og råvarerne. 

I området 4534 kan Lammefjord, Sanddobberne og Vejrhøj-
buen fremhæves som et særligt landskab. 
Hankehøj og Bjergesødyssen er maleriske eksempler både 
på kulturhistorien og kunstens betydning for området. Og de 
særlige jordbundsforhold, der er på Lammefjord, bevirker at 
områdets råvarer har unikke vækstbetingelser. 

 

Tekst/foto: Claus Starup. 

Kartofler dyrkes på Lammefjorden, Vejrhøj ses i baggrunden. 

Thomas Kjelfred er projektleder på Dragsholm Slot. 



SPAR Hørve har siden slutningen af september haft 
Niels Hyldedal som købmand. Og det ses tydeligt, 
med en fyldt parkeringsplads ved butikken, at der er 
kommet nye boller på suppen.  

”Tallene er fine - vi ligger foran de tal vi satte som ud-

gangspunkt” fortæller Niels og fortsætter ”Det der er 
vigtigt for mig er, at vores fokus er på kundernes be-

hov, at vi er i øjenhøjde med alle kunder; hilser, hjæl-

per, servicerer og behandler alle kunder med et smil, 

og så generer det mig ikke, at lave grin med mig selv, 

som når vi laver små tilbuds videoer til Facebook” 

I hele julemåneden har butikkens følgere på Face-
book dagligt kunnet se et videotilbud med juleman-
den, som en glad og småskør figur.  

”Overordnet har SPAR kæden givet os frie rammer for 

butikkernes individuelle stil, det betyder, at vi her i 

Hørve kan udvikle vores egen profil. Det kunderne 

oplever i SPAR Hørve er ikke nødvendigvis det sam-

me kunderne oplever i andre SPAR butikker” slutter 
Niels, der glæder sig til at lave nye videoindslag i det 
nye år, men han vil ikke røbe hvilken rolle han skal 
spille efter julemanden. 

 

 

Tekst/foto: Claus Starup. 

SPAR Hørve  
glæder sig over en fantastisk start 

Niels: ”Jeg syntes det er hammer 
morsomt at lave de små tilbudsfilm til 

Facebook og det genere mig ikke at 

lave lidt grin med mig selv” 

 

 

 

 

 

Det er Kenneth Hansen, ansat i 
SPAR, der optager og uploader film til 
Facebook. 



Frank Buch, Starreklinte  
”Vi har oprettet en Starreklinteforening, der samarbejder om 
vores Sommermarked i Starreklinte: En lille håndfuld udstil-
lere. Min personlige drøm for foreningen, eller mit nytårsfor-
sæt kan man sige, er, at vi får et fysisk sted vi kan udfolde 
diverse aktiviteter. Vi har haft forskellige steder i kikkerten, 
men indtil videre har det helt rigtige sted været optaget – fx 
Teglværksgården, som i sagens natur er udelukket, da det 
er ejet privat, men måske vi kan finde noget lignende vi kan 

bruge.” 

Tine Emma Schultz, Bjergesø 

”Jeg har konkrete projekter der skal have ben at gå på.  

Fx. skal vi have renoveret pumpehuset der ligger midt 

 i Bjergesø. Når det skal handle om de personlige nytårs-

forsætter, så er det den historie der er for Bjergesø der er 

interessant: det kom som en overraskelse for mig hvor me-

get lokalhistorie byen rummer og det vil jeg gerne have for-

midlet tydeligere. Her har været købmand, bank, togstati-

on, mejeri og plejehjem – alt det vil jeg gerne have  

formidlet” 

Jacob Antvorskov, Vallekilde 

”Som formand for ’Levende Landsbyer 4534 ApS’ vil jeg gøre 

hvad jeg kan for at vores første hus i Hørve bliver færdigt. I 2019 

skal huset ombygges så alle 3 lejligheder bliver indflytningsklar.  

På det mere personlige plan vil jeg spille mere ukulele med mine 

børn og fortsat øve mig i at leve mere bæredygtigt.  

- hvis jeg skal ha’ blomstereng i den del af haven som er tilmeldt 

“VildmedVilje”, så må jeg nok også øve mig i at slå med le.” 

Nytårsforsættet for år 2019 

- Agerbo Vingaard - Sanddobberne 

- Bjergesø 

Nyhedsbrevet 4534 har spurgt tre 
engagerede borgere fra lokalom-
rådet om deres nytårsforsæt for år 
2019. 

Det er der kommet følgende svar 
ud af.  

 
 

Tekst/foto: Claus Starup. 



Opsætning af juletræet 
er foretaget af Hørve  
Erhvervsforening 

.. aktiviteter i Bøgelunden, 

Medborgerhuset og SPAR 

Spiseklubben i et fyldt 
Medborgerhus 

Juletræs tænding og .. 

.. med 
sanger Gitte Sonne 

Sangaften i  
Palisanderstuen .. 

Forfatter  
Anne-Marie Donslund 

Vallekilde Jul på  
’Den gamle Friskole’ 

SET & SKET 

Billedreportagen fra julemåneden er et  
uddrag fra et større online album, der  
kan ses på 4534s Facebook profil.  

Se 4534 FB-profilen via: 
www.facebook.com/nyhedsbrevet4534/ 
 

Fotoreportage: Claus Starup. 

Flygtningebanko i  
Medborgerhuset 



Efter 22 års tjeneste som graver ved Vallekilde Valgme-
nighedskirke er det med udgangen af kalenderåret 2018 
tid for Leanne Christiansen til at sætte fokus på nye akti-
viteter.  

Præsten Janne Sulkjær holdt en tale for Leanne Christi-
ansen hvor hun fremhævede nogle af de unikke egen-
skaber, som hun ville komme til at savne: Hjælpsomhed, 
kreativitet, blomsterdekorationer og de daglige samtaler 
som Leanne og Janne havde, som gjorde hende til en 
skattet medarbejder. Samtidig glædede Janne Sulkjær 
sig over, at Leanne har indvilget i at være vikar ved kir-
ken. Som gave fik hun et digitalur, der udover en masse 
funktioner havde indbygget skridttæller, overrakt af Jan-
ne med et glimt i øjet og understregning af Leannes høje 
aktivitetsniveau. 

Afskedsreception for graver Leanne Christiansen  

Øverst: Graver Leanne Christiansen 
på hendes arbejdsplads igennem 22 
år.  

T.v. Præsten Janne Sulkjær holdte 
en hjertevarm tale. 

T.h. Der blev hygget ved bordene i  
’Den gamle Friskole’ 

 

Tekst/foto: Claus Starup. 



 

    

    

    

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14.00   
I Aksen på Biblioteket i Asnæs  

Her kommer Knud Haargaard. 
For at fortælle om sin tid, som efterforskningsleder 

og kriminalkommissær. 

 

Knud Haargaard har som efterforskningsleder, haft hænderne 
dybt begravet i nogle af de mest spektakulære kriminalsager i 
mange år, som f.eks. Tvind, Klaus Riskær og Stein Bagger. 
Han har i mange år været tilknyttet Bagmandspolitiet, eller Stats-
advokaturen for særlig økonomisk kriminalitet (SØK), der blev op-
rettet i 1973, med det formål at effektivisere bekæmpelsen af for-
brydelser begået af "bagmænd". 
 

Nu kan man høre Knud Haargaard fortælle om Bagmandspolitiets 
arbejde.  Opgaverne er især forretningsprægede berigelsesforbry-
delser, når de har et særlig betydeligt omfang, eller er organisere-
de eller udført ved særlige metoder. 
Endvidere om hvilken nye kriminalitetsformer vi vil se i fremtiden. 
 

Billetter kan købes ved indgangen til kr. 75,00 eller 
bestilles på mail aktivekvinder@hotmail.com -kan og-
så bestilles på tlf. nr. 2698 3319 Ulla Skov. 
Dørene åbnes kl. 13.30 
   

Håber vi ses!  
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Lammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive Kvinder    

TIRSDAGSTRÆF I JANUAR  

For alle der har lyst til at være med 
fra kl. 14 – 16.30 

15/1 Birgitte Kristensen, Vallekilde, 
vil fortælle om det, at turde stå ved 
sine valg i livet og hvad det kan kom-
me til at betyde.  

Vi kender det med, at blive i tvivl om 
de beslutninger, vi træffer igennem 
livet. 

Man bliver hele tiden udfordret fra 
forskellige sider. Derfor kommer man 
til at tænke på, om det nu er det rigti-
ge man har gjort, eller ville det ikke 
have været bedre hvis? ? ?  

Men at turde tro på, at det er det rigti-
ge, man har gjort, kan være svært, 
når man forsøger at mærke efter i 
det indre og føre det ud i livet, uden 
helt at vide hvor det vil fører en hen? 

Sådan har Birgitte Kristensen forsøgt 
at leve det meste af sit liv. Det er der 
kommet et spændende og til tider 
hårdt liv uf af. 

22/1 Jytte Jensen & Inga Juul er 
kendte Hørvepiger. De har mange 
sjove oplevelser fra barndommen i 
50 érne og 60 érne, som de vil for-
tælle om og uden tvivl vil mange del-
tagere komme og bidrage med andre 
og lignende sjove episoder.  

29/1 Frank Buchs vinproduktion på 
Agerbogaard i Starreklinte Er du en 
af de efterhånden mange, der har 
fattet interesse for dansk produceret 
vin?  

Har du lyst til at smage lokalproduceret hvidvin 
og rosévin? Vil du høre vinbonden fortælle 
om, hvordan han driver sin lille vinmark i det 
dejlige Starreklinte, tæt ved Havnsø strand? 
Hvordan er det muligt at lave en kvalitets-vin i 
Danmark?Derud over har han en 
”bibeskæftigelse” med honning-produktion. 
Der bliver også mulighed for at høre om årets 
gang i bigården. 
 

Vi samles i Den gamle Friskole, 
Vallekildevej 127, Vallekilde. 



 

 

 

Sognekirkerne januar 2019     

Nytårsdag den 1. januar kl. 16,00 gudstjeneste i Hørve kirke  

Efterfølgende mødes vi i tårnrummet til kransekage og et glas med bobler    

_____________________________________________________________ 

Nytårs Koncert  

Lørdag den  19 januar kl. 14,00 i Hørve kirke . 

Da det den 15 jan. er 10 år siden at   Jens Kirk  blev indsat som sognepræst  i 
vore 2 sogne, markere menighedsrådet    dagen med en nytårskoncert med 
efterfølgende reception i tårnrummet.  

Koncerten er med operasanger Børge Nielsen og organist ved kirkerne  
Daniel Abildgaard. 

Alle er hjertelig velkommen.    
_____________________________________________________________ 

Strikkedamer  

Onsdag den 30 januar fra kl 14.00 til 16,30 strikkedamer i præstegårdens mø-
delokaler  

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 
_____________________________________________________________ 

I Februar starter  

Læsekredsen: den 26 feb.  kl 19,00   Vi læser H. C Andersen  

Baby salmesang:  tirsdag den 19  feb.   
Minikonfirmander: onsdag den 20 feb.  
Mere om dette i næste udgave af 4534 

Grand Prix og Matador Mix - Torsdag d. 10. Januar kl. 14.00 

- et musikalsk foredrag med Peter Holst- Beck og Lise Haavik, om livet i en 
farverig og broget branche . 

Vi skal på en musikalsk rejse, hvor vi skal høre om 30ernes swingtid, Grand 
Prix revy og musical krydret med sjove anekdoter og historier om det brogede 
Grand Prix miljø og hvordan man levendegør populære kulturarve som Mata-
dor og Hamlet. 

Vi ønsker hinanden Godt Nytår med en forfriskning og kransekage .  

Der vil være kaffe, kage og lotteri. 

Pris for medlemmer 100 kr., ikke medlemmer 150.kr. Tilmelding på  
Tlf. 5965 6848 senest d. 6. Januar 

 

Dragsholm Amatørerne opfører " Projekt- hvis byer kunne 

tale" Søndag d. 20. Januar kl. 14.00  

En komedie med en, kulisse af Hanne Lynge Jensen. 

Efter forestillingen er der kaffe, kage og lotteri.  

Pris for deltagelse 50 kr., ikke medlemmer 75 kr.  
Tilmelding på 5965 6848 senest d. 17. Januar 

 

Bankospil Torsdag d. 24. Januar kl. 14.00 for foreningens medlemmer 

 

Kortspil hver tirsdag kl. 14.00 på Bakkegården nr. 38 

 

Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne i Aulaen på Sydskolen i 
Hørve 

Vallekilde-Hørve Senior- og Pensionistforening 



Medborgerhusets program for januar måned 

 

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  

Annoncører 



 

Ungehuset i Hørve arrangerer NON-alkoholfest  

Festen er for unge i målgruppen 6. klasse til og med 17 år.  

Prisen for deltagelse er 40 kr. som betales i døren. 

Man kan kun komme ind med FORUDBESTILT billet, denne be-
stilles på følgende mail adr. ungfestodsherred@gmail.com.  
I mailen oplyses navn og alder.  
Du modtager en e-mail retur som skal udfyldes og underskrives 
af en forældre. Denne e-mail er din adgangsbillet. 

Billetbestillingen åbnes i starten af januar - Ungehuset i Hørve 
glæder os til at feste med dig. 

Claes Sommer er DJ og vil spille så huset gynger. 

Festen afholdes fredag den 22. februar i Vallekilde Hørve  
kultur- og idrætscenter. 

Arkivfoto fra dansegulvet til NON-alkoholfest i 2016.  Den 22. februar er det DJ Cla-
es Sommer der har ansvaret for at fylde dansegulvet med festglade unge. 

Arkivfoto: Claus Starup. 

Kendis bartender ved NON-Alkohol festen i 2016 læser menukortet og serve-
rede NON-Alkohol drinks. Arkivfoto: Claus Starup. 

 

SKAL DIN ANNONCE  
SES HER? 

KONTAKT  
STØTTEFORENINGENS 

KASSER ULLA MARGRETHE 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf. 28 55 93 88 



Bussen afgår fra Damborg i Asnæs kl. 18.15, fra Brugsen i Fårevejle 
kl. 18.30 og fra Hørve Kirke  

kl. 18.40. Kom venligst i god tid, bussen kører præcist 
 

Pris kr. 275,00 for medlemmer & kr. 300,00 for ikke medlemmer. 
Tilmelding på foreningens E- mail adresse: 
 aktivekvinder@hotmail.com, 
eller til Ulla Skov på tlf.: 2698 3319 senest fredag den 13. december 
2018.   

Lammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive KvinderLammefjordens Aktive Kvinder    

 

SKAL DIN ANNONCE  
SES HER? 

KONTAKT  
STØTTEFORENINGENS 

KASSER ULLA 

MARGRETHE 

ulla@ullamhansen.dk 

Tlf. 28 55 93 88 

Fredag den 22. marts 2019,  

Grease i  Krabasken, Slagelse. 
Forestillingens handling er henlagt til den sydlige Califor-
nien, hvor teenagerne Danny og Sandy oplever en som-
merforelskelse. Denne går over, men til begges overra-
skelse, mødes de på samme Highschool da det nye skoleår 
starter. 
Danny tilhører skolens klike af barske fyre, og har derfor 
meget svært ved at vise sine følelser overfor Sandy, som 
er lidt af et dydsmønster. 
Graaes er en musical der aldrig ruster, og som tiltrækker 
publikum på tværs af alle aldersgrænser og generationer. 



Ny redaktør på Nyhedsbrevet 4534 

Jeg, Claus Starup, der har overtaget redaktørposten på Nyhedsbre-
vet 4534, har en grunduddannelse som pressefotograf på Holbæk 
Amts Venstreblad (1986-89) og derefter en kort videregående ud-
dannelse som multimediedesigner på Holbæk Handelsskole (2000-

02) primært med fokus på at blive digitaliseret ift. grunduddannel-
sens analogteknikker.  

Jeg er bosiddende i Dragsmølle siden 1994 med min hustru  
smykkedesigner Trine Starup. 

Som selvstændig erhvervsdrivende er mine arbejdsområder still- og 
videofotografering, primært til erhverv, samt produktion af digitale 
formidlingsløsninger til erhverv og det offentlige. 

Flere informationer om mit virke kan findes via hjemmesiderne: 

www.clausstarup.dk og www.dragsmolle.dk 

 

Hvem skal have 4534-prisen 2019 ?   
Send dit forslag til Jens Rubæk 
E-mail: jensrubaek45@gmail.com 

Senest d. 1. februar 2019 

Nu er det tid til at finde ud af hvem der skal have 4534-prisen i 
2019.  

Prisen uddeles til en som har gjort en særlig indsats inden for om-
rådet 4534.  
Bestyrelsen for Foreningen 4534 vil meget gerne have dit bud på 
hvem, der er den helt rigtige modtager af 4534-prisen i 2019.  

Prisen bliver uddelt på Foreningen 4534s generalforsamling  
den 16. marts 2019, kl. 19.00 i Æblehøjgårds festlokaler i  
Skippinge. 

Nøgler til opslagsskabet ved bageren kan 

lånes hos bageren 

Der er lavet en aftale med bageren om, at nøglen til opslagsska-

bet kan lånes i butikken, så foreninger m.v. selv kan sætte op-

slag op i skabet.  Husk at tage opslaget ned igen, når det ikke 

længere er aktuelt. Respekter hinandens opslag og hjælp med 

at holde ”god ro og orden”, så der er plads til alle.     

”Nyhedsbrevet får løbende 

justeret layout og skiftende 

redaktionel fokus, men de 

grundlæggende rammer 

for udgivelsen ligger fast.” 

siger Claus Starup 

VIL DU MODTAGE NYHEDSBREVET 4534 I DIN INBOX ? 

SEND DIN E-MAIL TIL info@clausstarup.dk  
OG SKRIV NYHEDSBREV I EMNEFELTET 

LIKE OG FØLG NYHEDSBREVET 4534 PÅ FACEBOOK  
ADR.  www.facebook.com/nyhedsbrevet4534/ 


