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Den gamle redaktørs side.
Travlhed på
marken. Forårspløjningen
er snart slut.
Nu venter vi
bare på det
gode vejr.
Maj måned er en periode med mange aktiviteter.
Der er konfirmationer, hvor mange unge glæder sig
til deres fester og gaver.
Se andre aktiviteter inde i bladet.
Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre.
Venlig hilsen
Kjeld Malte.
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Formentlig Danmarks største udvalg af tasker

JEVA skoletasker optil 20% rabat!
Vi har selvfølgelig også mange andre typer tasker, af
mærker kan vi nævne:
JEVA, Ergobag, Fjällräven, Eastpak, Dakine, Hershel,
Ping-Pong, Rains
Vi har også løbehjul, rulleskøjter, Heelys rullesko,
skateboards, tøj, sko og meget mere!!
Man kan få tilsendt med GLS, PostNord eller man kan
afhente på:
Lager: Rækmarken 6, 4300 Holbæk
Butik: Søborg Hovedgade 115, 2860 Søborg

www.Justcool.dk
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Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby
Næste skoleår.
Så er vi godt i gang med planlægningen af kommende skoleår. Den 29.
maj holder vi møde med de nye 0. klasser og deres forældre. Mange af
børnene kender allerede skolen og de voksne, da vi igen i år har haft et
tæt samarbejde med begge børnehaver, hvor børnene har besøgt skolen
flere gange.
De sidste 2 år er 6. klasserne fra Udby blevet sammenlagt med 6.
klasserne i Tuse, da der samlet set kun har været elever til tre 6.kl.
Heldigvis er det anderledes i år, så der vil på Udby være en 6. klasse
i kommende skoleår.
For SFO 1 og 2 har Fun Games tilrettelagt og inviteret samtlige SFO´er i
Holbæk Kommune til at deltage i et sjovt og anderledes arrangement.
Arrangementet er for 1 til 4 klasse. Arrangementet er en Flick Ball turnering (en form for gl.dags loppespil / brætspil.) hvor børnene samarbejder/spiller i par af 2 og 2 mod hinanden. Hele arrangementet strækker
sig over de kommende to mdr. Alle SFO ´er træner hjemme lokalt og
afholder i løbet af april eller start maj en turnering i egen SFO, hvor de 4
bedst placerede par (8 børn) udvælges til deltagelse i en kommunal finaleturnering, der afholdes i Holbæk d. 11. maj kl. 14-17. Denne finaleturnering forestås af Fun Games. FlickBall, er udviklet i samarbejde med
skoler og fodboldklubber. Man behøver hverken at være dygtig til eller
vild med fodbold for at være med. Når børnene træner og spiller FlickBall skulle det styrke dem i kreativitet, koncentration, samarbejde, finmotorik, eksekvering og fairplay. Hilsen SFO personalet
Mange forårshilsner
Jette Kjær Jørgensen
Dorte Kold
Pædagogisk leder
Pædagogisk leder
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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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Elvangs frugt, grønt og blomster.
Løserupvej 5 Udby.

Frugt, grønt samt blomster og planter til haven.
Nyt: Jordbær og fra d. 15. maj nye kartofler.
Åben alle dage 9.00 – 18.00. NB. Onsdag 15.00 til 18.00
Friis Elvang Tlf.:21 20 21 09
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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.
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NATURBØRNEHAVE

Læs mere om os på:
www.boernehaven-tusenaes.dk
Eller i vores folder.
Den kan fås i børnehaven
eller hos Dagli’ Brugsen
I er meget velkomne til at kontakte os, for et besøg og nærmere
information.

Græsslåning, klipning af hæk og
andet havearbejde udføres
Alle former for havearbejde udføres af rask ung
mand. Græsslåning, klipning af hæk samt andre
opgaver i haven udføres efter nærmere aftale.
Ring eller send en SMS til Rasmus på
Telefon 40 47 42 18, eller ring til 59 46 22 49.
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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.
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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

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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JPSAND@MAIL.DK

Sandblæsning & Industrilakering af:
SMEDEVEJ 2
• Både
4520 SVINNINGE
• Husfacader
TLF. 59 26 59 00
• Jernkonstruktioner m.v. BIL TLF. 24 23 80 65

TOPP

Grafisk
Heidi Baun Topp
M: 21833473
h.baun@hotmail.com

Grafisk desiGn / layOuT
16
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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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Nygade 1 · 4560 Vig · Telefon 59 31 50 03
Jan@Trundholmtryk.dk
TrundholmTryk.dk

ds
Odsherre
største stion
Multifunk r
printe

Storformatprinter
Bredde: 100
cm

Hurtig levering!
print & kopi
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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

post@hagested-auto.dk - www.hagestedauto.dk
- vi skruer på alt - bare det kan ryge og larme 30

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

Salg til private af:
Grus
Sten
Stabil
Muldjord
Spagnum
Træflis
Dækbark
Skærver

Udlejes:
2 ton container
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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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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.

TARK HILLERØD
I SAMARBEJDE MED MONIER
34125x185_TP_TJToemrer.indd 1

Tlf.: 20 25 64 36
Mobil.: 21 62 31 30
toemrerservice.dk

13-05-2015 11:31:19

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
35

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 4Tømmerhandel
· 4300 Holbæk · Tlf. &
5855
2300
Carl Petersen
Byggecenter
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.

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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Børnehaven i UDBY



Tuse Næs
Vuggestue & Børnehave



 Vi er en lille institution med marker,
natur og masser af frisk luft omkring
os. Vi har ”verdens bedste legeplads”
 Vi har egen madordning, serverer
alle dagens måltider
 Vi arbejder med pædagogiske
læreplaner, og har fokus på
nysgerrighed, science og
naturvidenskab i børnehøjde!
 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
Vi har også plads til dit barn
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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