Mårsø Områdecenter.
Tøjudsalg ved Lisbeth 11-1-2017 kl. 13.30
kom og gør et godt køb. Kaffe te øl vand kan købes

På gensyn
Venlig hilsen Kaffedamerne
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Den gamle redaktørs side.
Je g over tog Tuse Næs Blad et 1. j an uar 1995, kor t t id efter over tog
Leon Ræ bild Sejer s Bogtr yk, så d et er tæ t på, at vi har arbejd et
sammen i 23 år om Tuse Næs Blad et.
Nu h ar Leon beslutt et at for ts ætt e som tr yksagsk onsulent .
Je g ønsker ham held og lykke med tid en fr emover .
Så stor tak til Leon for samarbejd et.
Og velkommen til T r undholm Tr yk, som vor ny bogtr ykker .

Ha ’ det godt – pa s godt på Jer se lv og på andre .
Venlig hilsen.
Kjeld Malte.

NATURBØRNEHAVE
Læs mere om os på:
www.boernehaven-tusenaes.dk

AFSKEDSRECEPTION
Tirsdag d. 31. januar 2017 er det Yvonne og Dortes sidste
arbejdsdag i Børnehaven Tuse Næs efter 24 år.
Derfor inviterer vi til afskedsreception i Tuse Næs Hallens
cafeteriaet kl. 14-17 denne dag.
Vi håber at se en masse "gamle" børn og forældre
samt andre samarbejdspartnere.
På gensyn
Bestyrelse og personale i Børnehaven Tuse Næs
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TV &

ANTENNESERVICE
Salg og reparation

FREMTIDEN ER BLEVET

TRÅDLØS DIGITAL
Antenneanlæg
pakker De danske sender er blevet udbygget
Satelit
Kampagne
digitalt, så du får flere kanaler
Digital receiver
at vælge i mellem på din alm. antenne.
Canal Digital sommerhuspakke
Om antennen er ny eller 30 år vil den
Tvpakke + kort
i mange tilfælde kunne bruges,
Fri standardinstallation
også så du kan modtage.
v/køb af tv-pakke

Aut. forhandler/montør

Astra Paraboludstyr
til frie kanaler

fra kr.

1499.-

ALT I ANTENNER, PARABOLER,
TV OG TILBEHØR - MONTERING
TV til Sommerhuset fra kr. 1.995.-

59 46 01 54

Ingen
ekstragebyr i
weekender

Hverdage mellem kl. 8.00 - 18.00
Weekend sommerhuse: tlf åben kl. 8.00 - 19.00

Biltlf. 51 74 02 67
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Hørby Kultur- og Forsamlingshus
indkalder til
Ordinær generalforsamling

Mandag, den 20. februar 2017 kl. 19:00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag.
Valg
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af suppleant.
6.
Valg af revisor.
7.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 må være
bestyrelsen i hænde senest den 25. januar 2017.
Efter generalforsamlingen er forsamlingshuset vært ved et mindre
traktement.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Jens Ole Nielsen
formand

Skal du have fest? Skal du holde møde eller foredrag?
Hørby Forsamlingshus danner den ideelle ramme om Jeres familiefester,
møder, konferencer eller kurser. Vi har en stor og en lille sal, samt
mødelokale. Endvidere forefindes der et stort køkken. Der er service, borde
og stole til i alt 100 personer.
Perfekt beliggenhed – skal opleves.

Hørby Kultur og Forsamlingshus Tlf. 59 46 11 29
Mail: hoerbyforsamlingshus@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/hoerbyforsamlingshus
5

6

7

Murermester

Michael Sahner Hansen ApS
Bognæsvej 37, 4300 Holbæk.
Tlf.: 40 10 51 41
Mail: sahner@email.dk.

Alt murerarbejde udføres.
30 års erfaring.
Vi kan tilbyde:
Renovering af badeværelse.
Tilbygning og nybyggeri.
Facaderenovering samt anden fornyelse i huset.
Professionel rådgivning, løsningsforslag m.m.

Isolér med papirisolering
Kan indblæses/udlægges overalt.

Se vores hjemmesider
www.sahner-byg.dk /
www.holbaek-papirisolering.dk
eller scan koden.
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Tuse Næs Gymnastikforening
gør det igen.

Vi gentager succesen.

Kom til Kandisfest
d. 21. januar 2017
i Tuse Næs Hallen. Kl. 18.00
Dørene åbnes kl. 17.30
Sidste dag for billetter med mad d. 17.01.2017
på www.billetten.dk.
Pris: Indgang og menu 445.- Indgang efter kl. 20.30: 345.-

Husk bordbestilling på tng.bordbestilling@gmail.com

Leverer maden til aftenens arrangement.
Menuen.
Forret (Portionsanrettet): Varmrøget laks fra egen ovn, æbleløgkompot og sprødt Rillette af landkylling med syltede tomater og
creme. 2 slags koldhævet brød fra Meinerts Mølle.
Hovedretter (Buffet):
Langtidsstegt okseculotte, svampe og brændt selleri i brunet smør.
Helstegte benskinker, glaserede rodfrugter fra lokale gårde, Saltbagte kartofler og rosmarinsky.
Sæsonens salater med croutons, dressing og brød.

På gensyn
Tuse Næs Gymnastikforening.
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Palle Jensen
Entreprenør / Aut. Kloakmester

Tlf. 59 46 03 14
Bil. 20 46 15 14
Mail: pallejensen@post9.tele.dk
Smutvej 18, Mårsø – 4300 Holbæk

Medlem af:

Certificeret Rottespærremontør
Jord- og vejarbejde
Dræn- og kloakarbejde
Støbning af grund
Ledningsarbejde
Vejunderføring
Snerydning og saltning
Udlejes med fører:
Minigraver
Rendegraver
Udlejes:
2 ton container
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Salg til private af:
Grus
Sten
Stabil
Muldjord
Spagnum
Træflis
Dækbark
Skærver

Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby
Indskrivning nye 0. klasser
Så er indskrivningen til elever til kommende 0. klasse godt i gang. D.
14. november havde vi informationsmøde for kommende 0. klasses børn
og forældre. Vi håber på stor opbakning til vores skole.
En mørk tid
Selvom vi går mod lysere tider, er det fortsat meget mørkt om morgenen, så husk at få reflekserne på.
Morgensamlinger i kirken i december måned.
Tak til både præst, kordegn og organist i Udby kirke for, at vi har fået
mulighed for at komme hen i kirken til vores morgensamling om torsdagen.
SFO 1 og SFO 2
SFOérne i Holbæk Kommune arbejder med Mål- og Indholdsbeskrivelser, hvor vi fortæller om Udby SFO og vores tilbud både i SFO 1 og i
SFO 2. I hverdagen tilbyder vi daglige aktiviteter- såsom f.eks. KREA,
gymnastiksal, udelege og som noget nyt/anderledes vil vi lave særlige
”onsdagsaktiviteter” med forskellige tiltag.

Jette Kjær Jørgensen
Pædagogisk leder

Dorte Kold
Pædagogisk leder
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Sindsrohuset
Find sommersol i krop og sjæl også i efterår og vinterdage. Tag en times pause, vær god ved dig selv:
healings massage ved RAB godkendt healings massør Elise Thestrup, netop nu tilbud 300 kr.
Også laserterapi mod spændinger, skader, muskel og
ledsmerter, 250 kr.
Elise Thestrup Tuse Næs Vej 33, 4300 Holbæk.
tlf. 60 22 53 77 mail: elisethestrup311@gmail.com

x Kloak og drænarbejde
x Støbearbejde
x Belægning
x Ny-til og ombygning
x Veje og stier
x Nedrivning
x Græsslåning
x Medlem af byggeriets kvalitetskontrol
Aut. Kloakmester Ring og få et uforpligtende tilbud. www.mortenvh.dk

Audebo Skolevej 1. DK-4300 Holbæk
Tlf. 59 46 01 16 Fax 59 46 04 47 CVR-nr. 36089059
info@marcoplan.dk www.marcoplan.dk
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Mejeriet - Klubben på Næsset

Motion på Mejeriet
Dans, grundtræning, yoga, afspænding
Onsdage kl. 17 til 18. (Fie, tlf. 51357306)

Medlemsfest
Søndag den 8. januar holder vi fest med gratis mad for medlemmerne.

Madklubben: Spis, spil og lav fis
Søndag den 5. februar
Tilmelding til Tony: 20 74 19 44
senest torsdagen før.

Billard
Mandag kl. 19 og onsdag kl. 14

Nørkleklub
Indstillet pga. manglende fremmøde.
(Er du interesseret, ring til Helle, tlf. 59462504)

Find os på:

Facebook: Mejeriet – klubben på Næsset
Hjemmeside: www.mejerietkpn.simplesite.com
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Butik – Galleri – Café
Åbent: torsdag-søndag 11-17, eller efter aftale.
Uglerupvej 31. 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 16 23
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

5. januar til 10. februar:
Irene von Kobiliski: Maleri. Marianne: Moma Glas.
Fernisering: fredag d. 6. januar

Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74.
------------------------------------------------------------------------------------------------Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.

Forkæl dine fødder
hos fodplejer
Kirsten Kaagaard
Kisserupvej 23, Udby. 4300 Holbæk
2281 7831/5946 1560
Kommer gerne hjem til dig.
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Nyt fra Boldklubben
Årgang

Træningstid

Træner

2005-2006-2007 (piger)

Fredag
kl. 15.30-16.30

2008-2009-2010 (piger)

Fredag
kl. 15.00-15.30
Fredag
kl. 16.30-17.30

Jeanne Søe Pedersen
Kontakt: 29914010
jeanne@markeslevgaard.dk
Jeanne Søe Pedersen

2006-2007-2008-2009
(drenge)

Jens Madsen/Henrik Krak,
Kontakt: 20987207
benjamin7@privat.dl

Vi håber alle har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år.
Den første weekend i december var Jeannes piger, der er blevet U12,
til Stævne i Knabstrup, hvor de fik medaljer med hjem. Stort tillykke
til pigerne.
Vel mødt til et nyt fodbold år. Tuse Næs Boldklub



Børnehaven i UDBY



Tuse Næs
Vuggestue & Børnehave


x Vi er en lille institution med marker,
natur og masser af frisk luft omkring
os. Vi har ”verdens bedste legeplads”
x Vi har egen madordning, serverer
alle dagens måltider
x Vi arbejder med pædagogiske
læreplaner, og har fokus på
nysgerrighed, science og
naturvidenskab i børnehøjde!
x Vi samarbejder med dagplejen som
har legestue i Troldemosen.

Vi tilbyder et trygt
børnemiljø med masser af
Glæde og trivsel
Omsorg og nærvær
Anerkende pædagogik fri for
mobning
Åbningstider mandag til torsdag fra
6.30 til 17.00
fredag 6.30-16.30
Udby Kirkevej 25
4300 Holbæk
Tlf. 72 36 74 20
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Der er 3 hjertestartere på Tuse Næs til gavn for alle.
De er alle tilgængelige 24 timer i døgnet.

En i Tuse Næs Hallen til venstre for hovedindgangen,
en på Hørby Havn ved indgangen til klubhuset,
og en Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge
Husk også, at du kan downloade app’en : Hjertestarter
som bl.a. kan fortælle, hvor den nærmeste hjertestarter er.
16
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Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61. 1. sal
4300 Holbæk
info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
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Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.
Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år og er
klar til at få løbet noget af juleanden af.

Seniorafdelingen.
Træner onsdage kl. 19.30 - 21.30 i Tuse Næs hallen og torsdage i Jernløse
hallen fra 20-22. Per Hansen er træner seniorerne i år.
Desværre er der kun et seniorhold i år som spiller i serie 3 på sikker
førsteplads. Er du frisk på nye udfordringer så mod op i hallen.
Mere information kontakt seniorformand Kristian Hansen: 40 19 31 57

Veteranafdelingen.
Bemærk ny trænings tid mandag aften.
Veteranerne træner mandag og torsdag aften, hovedtræningen mandag
aften fra kl. 19-21 og torsdag fra kl. 20.15 – 22.15. 1. holdet ligger på
første pladsen og 2. holdet ligger i midten. Nærmere oplysninger kan fås
hos vores veteranleder Flemming Hansen på telefon 5946 1727.

Ungdomsafdelingen.
Det er rigtigt dejligt at der begynder at komme flere børn til træning og at
der børn der tager til stævner og får nye udfordringer og får nogle gode
kampe mod andre spillere. Så tag sidekammeraten med i hallen og få
sveden frem på panden og et godt kammeratskab.

Motionistafdelingen.
Tag naboen med og få et par hyggelige timer og sved på panden. Man
møder op i hallen, hvor der bliver lavet forskellige runder. Der spilles
torsdage kl.20.15. Kontakt Hartvig på 60809012 for nærmere info.

Leje baner
Der er også mulighed for at leje baner man / onsdage.
Kontakt vores kasserer Bjarne Elm Jensen for nærmere info.
Kontakt Bjarne på 60547410 eller bjarne_elm@live.dk

Vel mødt i Tuse Næs
Badmintonklub..
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Overvejer du et nyt tag?
Så kontakt TJ Tømrerservice på 2025 6436 eller 2162 3130. Vi står klar til en
uforpligtende tagsnak. Hør mere om vores mange komplette tagløsninger
i beton og tegl. Vi guider dig igennem hele byggeprocessen, fra valg af
tagsten til færdig oplagt tag. Et trygt tagvalg med din lokale Tagpartner TJ Tømrerservice.

NYT TAG - vælg en Certificeret Tagpartner
TJ Tømrerservice ApS er CERTIFICERET MONIER TAGPARTNER og
anvender kun kvalitetsmaterialer fra de bedste leverandører på
markedet. Vi er specialuddannede på Moniers tagskoler.
Som CERTIFICERET TAGPARTNER udfører vi dokumenteret egenkontrol på alle tagprojekter, og vores arbejde stikprøvekontrolleres
af Teknologisk Institut, hvilket er din garanti for den bedste service,
kvalitet og de korrekte tekniske løsninger. Med TJ Tømrerservice
som din lokale Tagpartner får du en professionel fagmand, der kan
tage hånd om dine tag-drømme.

24

Tlf.: 20 25 64 36
Mobil.: 21 62 31 30
toemrerservice.dk
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Holbæk Minibusser
v/Michael Olsen
Vi udfører alle former for persontransport. Turistkørsel,
handicapkørsel, skolekørsel m.v.
Tobjergvej 18, Uglerup, 4300 Holbæk, Tlf. 25 35 58 68
e-mail: Holbaekminibusser@mail.dk, www.Holbaekminibusser.dk
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Tuse Næs Køre- og Rideforening
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk
tnkr.rideklub@gmail.com www.tnkr.dk

KONTINGENTET skal fornyes. Medlemskab i TNKR gælder pr. kalenderår,
dvs. fra 1.jan til 31.dec., medmindre andet er anført. Husk at melde dig ud,
hvis du ikke længere ønsker medlemskab. Dette gøres via vores hjemmeside.
Medlemskaber MED adgang til faciliteter:
Fornyelse: 650,00 kr.
Nyt medlem: 700,00 kr. (650,00 kr. + 50,00 kr. i oprettelse)
Vintermedlem: 400,00 kr. (kan tegnes fra 1. oktober – 31. december)
Medlemskaber UDEN adgang til faciliteter:
Passivt medlem: 250,00 kr. (støtter rideklubben)
Stævnemedlem: 350,00 kr. (giver adgang til at ride stævner i TNKR’s navn)
GENERALFORSAMLING finder sted d.8.feb 2017 kl.19.30 i rytterstuen.
Vi mangler en i bestyrelsen og en som suppleant - måske det er dig?
FASTELAVNSRIDNING er lørdag d.25. februar 2017. Alle er velkomne til
at ride med til denne traditionsrige og hyggelige dag. Programmet for dagen er
”som det plejer” med publikumsafstemning af rytternes udklædninger,
tøndeslagning til hest og fastelavnsfest. Se mere om dette på vores
hjemmeside og i næste blad.

Begravelser og Bisættelser på Tuse Næs
Lykke Mantzius Lykke
kommer ud til dig og arrangerer alt.
Døgnvagt tlf.: 59436304 / 24417236
www.begravelseholbæk.dk
Kommende domicil:
Elysion Mårsø, Nykøbingvej 74, 4300 Holbæk
Privat: Standgaard, Kastrup.
27

Aut. El-installatør
Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66
Kisserup, Tuse Næs
4300 Holbæk
CVR-nr. DK 21 89 82 79

Hvad med at få skiftet, til en ny tidssvarende og smart tavle?
Ny gruppetavle til et hus på op til 150m2.
Med HPFI-relæ og automatsikringer
Tavlen indeholder :
1 stk. HPFI-relæ
5 stk. 2 polet aut.sikring
2 stk. 4 polet aut.sikring
test af tavle og installation

Udskiftning af eksisterende tavle + test af tavle og installation
Leveret og monteret, inkl. moms og høflig betjening

kr. 5.200,-

Har du et HFI/HPFI-relæ og er det i orden?
Alle boliger skal have en virksom HFI eller HPFI-afbryder.
Den kan forhindre at du får stød hvis der opstår en fejl
i din el-installation eller i et tilsluttet apparat.
HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt sammen med dine
Sikringer. Se efter en lille boks med en afbryder og ordet
HPFI eller HFI, har ikke en skal du kontakt os og få en
Installeret, det er dit ansvar at din installation er lovlig.
Har du ikke en HFPI/HFI-afbryder spiller du hasard med din og andres ejendom
og sikkerhed.

Udskiftning af eksisterende HFI-relæ til nyt HPFI-relæ + test
af tavle og installation:

www.nj-el.dk
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Kr. 1.600,- inkl. Moms.
59 46 15 04 nj@nj-el.dk

Aut. El-installatør
Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66
Kisserup, Tuse Næs
4300 Holbæk
CVR-nr. DK 21 89 82 79

Går du og fryser?
Køb varmepumpe/klimaanlæg og få
en behagelig temperatur i hjemmet
eller på kontoret.
Vi sælger varmepumper/klimaanlæg der hjælper
dig med at få en behagelig temperatur, dejligt
svalende om sommeren og resten af året et
energivenligt supplement til dit normale
varmeanlæg.

Gode tilbud netop nu!
Klimaanlæg fra kr. 7.000,-*
(*Når energisparetilskud og ”håndværkerfradrag” er fratrukket)

Vi har købt stort ind og sælger nu i en begrænset
periode anlæggene fra LG, PANASONIC og MITSUBISHI til priser fra kr.
12.900,- incl. montering (herfra kan trækkes energisparetilskud på op til kr.
4.600,- samt ”håndværkerfradrag” for arbejdsløn). Dvs. at den faktiske
omkostning til køb af klimaanlægget/varmepumpen ender på omkring kr.
7.000,- alt efter tilskudsmuligheder og skatteprocent. Samtidig er der
mulighed for at opnå en besparelse på varmeforbruget mellem 4-6.000,- kr.
om året.
Vi sælger udelukkende kvalitetsanlæg fra firmaet Kinnan som vi har
arbejdet sammen med i over 10 år

Bestil i dag, og få monteret
i løbet af max 10 arb.dage.

www.nj-el.dk

59 46 15 04 nj@nj-el.dk
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STÅR TRÆET ENDNU?
På et tidspunkt bliver træer
for store og farlige

Vi udfører følgende opgaver:
• Træfældning af alle typer og størrelser
• Topkapning/beskæring af træer udføres
fra egen 19 m lift
(NB: Ikke alle træer er egnede til dette)
• Flishugning eller bortkørsel af grenaffald
• Totalrydning af haver
• Opgravning af rødder og bambus

BOGNÆS MULTISERVICE
v/Carsten Jørgensen
bognaesmultiservice@live.dk

Tlf. 4073 6328 / 5946 1328

Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300
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Salon Krøltop
Altid en god
pris.
Åbningstider

tirsdag 9-18
onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-16
lørdag 8-12
Lukket søndag og mandag.
Jeg øn
nsker alle mine kunder
et godt nytår.

Rikke Bager

Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk

59 46 13 42

@kroeltop
https://www.facebook.com/kroeltop

kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk
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KULTURHUSET
UDBY FORSAMLINGSHUS
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk
Tlf. 59461062
kufudby@dbmail.dk

Skal du afholde en fest, et møde,
generalforsamling eller et andet arrangement,
så har vi to hyggelige lokaler med
service og plads til 90 personer.
Du bestemmer selv, hvordan du vil afholde dit
arrangement.
www.kufudby.dk

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05
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MÅRSØ OMRÅDECENTER
Gl. Tuse Næsvej 15 A 4300 Holbæk
I 2015 deltog 6068 personer
i arrangementer på Centret.

Faste arrangementer:
Mandag:
Kl. 10.00 Bankospil.
Kl. 13.00 Billard.
Tirsdag:
Kl. 13.30 – 15.30 Strikkedamerne.
Kl. 14.00 – 15.30 Bowls 1. og 3 tirsdag.
Onsdag:
Kl. 10.00 – 11.30 Computer-Cafe.
Kl. 13.30 – 15.00 Gudstjeneste ulige uger
Kl. 13.30 – 15.00 Kaffe/ hygge lige uger.
Torsdag:
Kl. 9.30 – 11.30 Gymnastik.
Kl. 13.30 – 15.30 Strikkedamerne.
Kl. 14.00 – 15.00 Bowls.
Fredag:
Kl. 13.30 – 15.30 Strikkedamerne
Kl. 9.30 Morgenbord sidste fredag i md.
Krolf se opslag i centret.
DSB’s Pensionistforening:
Kl. 19.00 – 22.00 2. tirsdag i måneden.
Lokalhistorisk Forening:
Kl. 19.00 – 22.00 1 gang om måneden.

Kommende arrangementer:

Søndag 8/1 kl. 13.30
Hygge med kaffe

Nytårsfrokost
fredag 20/1/ kl. 12,00
Prisen er endnu engang
Kr. 150,-Betaling i uge 2, (9/1/-13/1)
fra kl. 11-12. på centret.

TOPP

GRAFISK
Heidi Baun Topp

Godt Nytår og de venligste hilsner
Brugerrådet

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

GRAFISK DESIGN / LAYOUT
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