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Den gamle redaktørs side.

Igen i år er der æblefestival,
og der er Reformationsfejring.
Der er aktiviteter over flere dage, blandt andet maratonløb
og børneløb på Tuse Næs, se mere inde i bladet.
Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre.
Venlig hilsen.
Kjeld Malte.
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Tuse Næs

Et lokalsamfund i Holbæk Kommune.
Mødeindkaldelse til åbent møde i Lokalforum.
tirsdag d. 12. september kl. 19.00 på Katrinedalskolen afd. Udby i Pyramiden.
Dagsorden.
1. Velkomst ved Tuse Næs Lokalforum
2. Præsentation af arbejdsgruppen ved Lokalforum
3. Hvorfor nyt boligområde på Tuse Næs? v/ Finn Bjerregaard,
biolog.
4. Forslag til nyt boligområde på Tuse Næs v/ Jes Edvars, arkitekt
5. Dialog om forslaget.
6. Hvad rører der sig ellers på Tuse Næs v/Lokalforum.
7. Punkter fra salen, som der skal arbejdes med.
8. Eventuelt.
Venlig hilsen
Tuse Næs Lokalforum.
Kjeld Malte
Sekretær

Tuse Næs en omvej værd

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes
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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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LUTHER ÆBLER

DOBBELT FEST PÅ TUSE NÆS
ÆBLEFESTIVAL OG REFORMATIONSJUBILÆUM
29. SEPTEMBER-1. OKTOBER 2017
I år har vi slået to fejringer sammen; dels æblefestivalen og dels 500-året for den lutherske reformation. Mærkelig sammenblanding? Ja, det kunne man synes, men der er
mening i galskaben.
For det første: Dobbelt fest er dobbelt god!
For det andet Martin Luther (1483-1546) har sagt: ”Selvom jeg vidste, at Jorden ville
gå under i morgen, ville jeg plante et æbletræ i dag”. Citatet handler om håb og virkelyst, selv i en - til tider - dyster verden som i dag. Derfor markerer Kirkerne på Tuse
Næs reformationsjubilæet med et synligt tegn; nemlig en vandresti rundt om kirkejorden
i Udby. Stien kaldes for Lutherstien, og selvfølgelig er der plantet æbletræer langs ruten.
For det tredje er det sjovt og værdifuldt at arbejde sammen; især i et lille, lokalt miljø
som på Tuse Næs. Som du kan se på de følgende sider, er der mange aktører, som har
budt ind med aktiviteter. Vi håber, at der vil være noget for din smag. God fornøjelse!
VIDSTE DU?

VIDSTE DU?

Reformationsjubilæum

Æblefestival

•

•

•

•
•

Reformation betyder at
’genforme’. Luthers tanke var,
at vi skulle finde tilbage til den
oprindelige kristendom.
I 1517 hang Luther 95 teser
op på kirkedøren i Wittenberg.
Sætningerne var et opgør med
det, at man kunne købe sig til
aflad.
Der findes ca. 70 mio.
lutheranere i verden i dag.
I 1536 blev reformationen
indført i Danmark som et af de
første lande i verden.

•

•

•

Æblefestivalen på Tuse Næs er
blevet fejret siden 2011.
Festivalen sætter fokus på æblet
i kunst og kogekunst, i
symbolikken og med sjove
æbleaktiviteter.
Der er plantet æbletræer på en
anlagt rute - kaldet Æblerovsruten - til nytte for alle. Om
foråret kan vandre langs blomstrende træer og om efteråret
læske sin gane med frugt.
Tuse Næs har særligt gunstige
forhold til æbledyrkning.
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HVORFOR ÆBLEFESTIVAL
PÅ TUSE NÆS?
TURLANDET TUSE NÆS V/ TOMMY FLUGT

Fordi vi ønsker at sætte fokus på æblet, Tuse Næs og alt det halvøen Tuse Næs kan byde
på; nemlig kunst, natur, sundhed, aktiviteter og samarbejde om æblet og Tuse Næs. Det
gør vi hver dag - men i særdeleshed i weekenden 29. september til 1. oktober 2017.
Tuse Næs er en smuk og dejlig halvø imellem Odsherred og Holbæk og med vand
omkring os. Det er en halvø med kuperet terræn og de dejligste morænelandskaber med
mange fine udkigspunkter.
I godt vejr kan man fra Bøgebjerg se til Roskilde Domkirke og til Vejrhøj i Odsherred.
Eller direkte ned til Udby Vig, det fredede fuglereservat med mange vilde orkideer. Tuse
Næs er omkranset af Lammefjorden, Isefjorden og Holbæk Fjord. Lyset, skovene og de
bølgende morænelandskaber har tiltrukket mange kunstnere og sommerhusgæster. Her
er et rigt kultur- og naturliv at fordybe sig i.
Æblelandets milde vinde
Og så er der æblet. Det gode danske æble, som vi dyrker og nyder godt af her på Tuse
Næs. Danmark har et perfekt klima til at dyrke æbler i. Landet ligger et sted, hvor der
ikke er nattefrost meget tidligt eller meget sent på året, og samtidig er der på denne tid
stor forskel på temperaturen mellem de relativt kolde nætter og varme dage. Det giver
alt sammen dejlige røde æbler fulde af smag.
Danmark er et rigtigt æbleland, sagde pometmester Lisbeth Dahl Larsen, da hun åbnede
vores første æblefestival i 2011. Vi vil gerne medvirke til at gøre opmærksom på det
danske æbles betydning og muligheder. Derfor har vi kastet os ud i Æblefestivalen på
Tuse Næs. Og i år er det Maren Korsgaard fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab i
Tåstrup, der holder talen ved Tuse Næs Æblefestivals åbning. Det sker den 30. september kl. 10.00 i Audebo Havecenter, som også byder på morgenkaffe.
Vel mødt og velkommen til Tuse Næs.
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REFORMATIONEN - KORT SAGT
AF SOGNEPRÆST MIKKEL VALE

Så fejrer vi Luther. Ja, Martin Luther. Den store kirkefader, der i 1517 slog 95 teser mod
afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg og med livet som indsats gik ind i en åndelig krig mod middelalderens største magt: Pavekirken. For Luther ville afskaffe alle de
misbrug og hykleriske ting, der havde sneget sig ind i kirken. Afladshandelen var en af
dem. Paven ville bygge Peterskirken i Rom, og nogle i hans stab fik den fikse idé, at man
kunne skrabe penge sammen ved at bilde folk ind, at de kunne købe sig ud af Skærsildens flammer. Eller sagt med andre ord: Købe sig til Guds kærlighed og frelse. Mage til
sludder, tænkte Luther – og så gjorde han noget ved det. Og hans åbne mund medførte,
at paven smed Luther og hans tilhængere ud af kirken.
En epokegørende tænker - men ingen helgen
Ja, vi fejrer Luther. Ikke fordi han er nogen helgen. Tværtimod. Han sagde mange
ikke særligt flatterende ting. Især er hans udsagn om jøder og muslimer grusomme, set
med nutidens øjne. Men selvom en del kloge hoveder ser det som deres kald at tilsværte Luthers eftermæle, hersker der ingen tvivl om, at Martin Luther var en af de mest
originale tænkere, som Europa havde set i århundreder. Der er heller ingen tvivl om, at
hans tanker fik en enorm indflydelse på det samfund, vi har i dag, ja at han på en måde
formede nogle af de vigtigste grundpiller i den vesteuropæiske kultur. Man kan sige, at
han afvæbnede kirken. Gjorde kirken politisk magtesløs og overdrog store institutioner
fra kirken til staten: Ældrepleje, hospitalsvæsen, universitetet og domstole.
Levende tanker - selv i dag
For mig er der især tre ting, der stadig er til inspiration, her 500 år efter:
• For det første gjorde Luther op med gerningsretfærdigheden. Altså tanken om at vi
bliver frelst, fordi vi gør gode gerninger. Eller sagt med andre ord: Forestillingen om
at Jesus er ligesom Julemanden, der kun giver gaver til de artige børn. Sådan er Gud
ikke, sagde Luther. For heldigvis forbarmer Gud sig over os, der er knap så artige.
Og det er i hvert fald godt for sådan en som mig.
• For det andet så er Luthers pragmatiske og menneskelige sindelag inspirerende. Han
sagde blandt andet, at så længe kirken bare forkynder Evangeliet, så behøver den
ikke at gøre andet. Så behøver den ikke at holde fast i gamle ritualer eller traditioner.
• For det tredje er hans frisind, hans mod, hans tro, hans humor også åndeligt stimulerende selv 500 år efter. Han kunne skrive både vulgært og groft, poetisk og teologisk
– men frem for alt klart – om alverdens ting: Mad, kirke, sex, det onde, det gode,
magt og misbrug. Han var frimodig. Han holdt af en god kamp – dog med følgende
gode forbehold ”Lad ånderne gå løs på hinanden, men hold næverne i ro!”
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PROGRAM FOR LUTHER ÆBLER
ALLE ER VELKOMNE. HVOR INTET ANDET ER NÆVNT, ER AKTIVITETERNE GRATIS.
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FREDAG

29. SEPTEMBER 2017

11.00-17.00

Æblecafe og pileflet (Tuse Næs Kunsthåndværk)

15.00-17.00

Fernisering på udstilling med æbler som tema (Huset på Næsset)

19.00-22.00

Vesper og Viser (Udby Kirke og Huset på Næsset)

LØRDAG

30. SEPTEMBER 2017

09.00

Tuse Næs Marathon starter. Afgang og depot ved Udby Præstegård. Tilmelding påkrævet (se omtale på de næste sider).

09.00-15.00

Konkurrence og gode tilbud (Audebo Havecenter)

10.00

Åbningstale af æbleekspert Maren Korsgaard (Audebo Havecenter)

11.00-15.00

Selvpluk af æbler (Tuse Næs Gårdmosteri)

11.00-17.00

Æblecafe og pileflet (Tuse Næs Kunsthåndværk)

11.00-17.00

Markedsplads med sjove aktiviteter, boder og 1500-tals løjer.
(Udby Kirketorv)

12.00

Vandretur og løb på Luther-stien.
Afgang og depot ved Udby Præstegård.

13.00

Jubilæumsrundvisning i Mosemark Skov (p-plads på Løserupvej)

13.00

Folkedans (Udby Kirketorv)

14.00

Middelalderbandet Götterfunken (Udby Kirke)

14.00-17.00

Udstilling og aktiviteter (Huset på Næsset)

15.00-17.00

Salg af æblekage og kaffe (Hotel Hørby Færgekro)

16.00

Mandskvartetten Prins Gustav Ensemblet (Udby Kirke)

17.00

Helstegt pattegris efterfulgt af underholdning og auktion. (Huset
på Næsset). Madbilletter bestilles hos Mikkel Vale (miva@km.dk)

Martin Luther er blandt andet kendt for sit
frimodige sprog. På markedspladsen på Udby
Kirketorv kan du blandt andet trække en
”Luthersk fornærmelse”... hvis du tør!

SØNDAG

1. OKTOBER 2017

09.30-15.00

Konkurrence og gode tilbud (Audebo Havecenter)

10.00-12.00

Rundvisning, smagsprøver og debat (Tuse Næs Frugthave)

10.00

Festgudstjeneste med efterfølgende middag
(Udby Kirke og Udby Forsamlingshus)
Tilmelding til middag: miva@km.dk

11.00-15.00

Selvpluk af æbler og rundvisning i mosteriet
(Tuse Næs Gårdmosteri)

11.00-17.00

Æblecafe og pileflet (Tuse Næs Kunsthåndværk)

13.00-17.00

Udstilling og aktiviteter (Huset på Næsset)

14.00

Festivalen afsluttes: Hvad fatter gør… (Huset på Næsset)

15.00-17.00

Salg af æblekage og kaffe (Hotel Hørby Færgekro)

EFTERLYSNING
Har du lopper?
Vil du gerne sælge nogle af dine ting, kan du gratis låne en bod på
Udby Kirketorv lørdag den 30. september 2017 kl. 11.00-17.00. Der er
begrænset plads, så kom ikke med ting, der bare længes efter omlastningen Skriv til Mikkel Vale på miva@km.dk senest 25. september.
Genstande til auktion
Lørdag aften er der auktion til fordel for Kirkens Korshær i Huset på
Næsset. Alle opfordres til at medbringe lidt af sommerens overskud: En
pose æbler, en bakke æg en buket blomster, en sommerbuk, en kasse fisk,
en flaske hyldebærsaft. Du kan tage tingene med til selve auktionen eller
aflevere dem i løbet af dagen i konfirmandstuen på Udby Kirkevej 2.
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DET SKER

(29. SEP. - 1. OKT.)

over
Se oversigt
r på
tidspunkte
de sider
de foregåen

AUDEBO HAVECENTER
Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk
Havecenteret har åbent lørdag kl. 9.00-15.00 og søndag 9.30-15.00. Lørdag kl. 10.00
er der åbningstale ved æbleekspert Maren Korsgaard. Begge dage er der gode tilbud på
frugttræer og en konkurrence, hvor du kan være heldig at vinde et gavekort.
DAGLI’ BRUGSEN
Udbyvej 57, 4300 Holbæk
Lørdag kan du være med, når Dagli’ Brugsen arrangerer løb - både til dem, der vil løbe
langt, og dem, som holder mest af de korte ture.
•
•

Kl. 9.00 er der for første gang i historien marathon på Tuse Næs. Du kan også løbe
kortere distancer: 35 og 28 km., halvmarathon, 14 eller 7 km.
Kl. 12.00 gælder det Lutherstien. Der er både børneløb, honørløb og sågar en helt
almindelig vandretur. Lutherstien er omtrent 1,5 km.

Tilmelding på: www.motionslob.dk/løbskalender/humør-marathon-på-tur-tuse-næs.
Eller send en mail til Mikkel Vale (miva@km.dk).
Alle løb har start ved Udby Præstegård. Ruten vil være afmærket, så alle kan finde rundt
uanset tempo. Hoveddepotet vil rundes efter hver omgang og vil indeholde både sødt
og sundt fra Dagli’Brugsen. Der er præmier til alle deltagere.
HOTEL HØRBY FÆRGEKRO
Strandvejen 1, 4300 Holbæk
På Hotel Hørby Færgekro kan du lørdag og søndag kl. 15.00-17.00 nyde æblekage og
eftermiddagskaffe samt den gode udsigt over fjorden.
HUSET PÅ NÆSSET
Udbyvej 52, 4300 Holbæk
Fredag 15.00-17.00 er der fernisering på en lille udstilling med temaet æbler. Der bliver
serveret æblesaft/-vin og æblesnacks. Fredag aften kl. 20.00 fortsætter festlighederne,
når der er fredagsbar og visemusik efter aftengudstjenesten i Udby Kirke.
Lørdag kl. 14.00-17.00 og søndag kl. 13.00-17.00 er der åbent for maleriudstillingen
samt aktiviteter for børn. Du kan også købe kaffe/te/æblesaft samt æblekage.
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Lørdag kl. 17.00 er der helstegt pattegris, underholdning og efterfølgende auktion til fordel for Kirkens Korshær. Madbilletter á 60 kr. pr. styk bestilles hos Mikkel Vale (miva@
km.dk). Søndag kl. 14.00 afsluttes Luther Æbler med en lille forestilling Hvad fatter gør...
MOSEMARK SKOV
P-plads på Løserupvej ca. 1 km fra Udby
Jubilæumsrundvisning: For 25 år siden blev Mosemark Skov plantet for at avle frø til
skovbrug. Derfor kaldes skoven også af de lokale for Frøskoven. Du er velkommen
til rundvisning lørdag kl. 13.00. Mødested på p-pladsen på Løserupvej. Herfra vil en
medarbejder fra Naturstyrelsen fortælle om træsorter, og selvfølgelig skal vi smage på
vildæblerne på Bøgebjergbakkerne midt i skoven.
TUSE NÆS FRUGTHAVE
Rækmarken 5, 4300 Holbæk
I frugthaven er du velkommen til åbent hus søndag kl. 10.00-12.00. Der vil være rundvisning i plantagen og mulighed for at smage mange sorter af æbler, pærer og blommer.
Efter rundvisningen byder vi på kaffe/te og æbletærte og en diskussion om fremtidens
produktion af fødevarer: Skal det være økologisk? Bæredygtigt? Lokal dansk produktion eller udenlandsk økologisk?
TUSE NÆS GÅRDMOSTERI
Bavnen 4, 4300 Holbæk
I den økologiske æbleplantage vil der lørdag og søndag 11.00-15.00 være salg af selvpluk-æbler. Søndag vil der desuden være rundvisning i mosteriet.
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk
Allerede torsdag (11.00-17.00) kan du se udstillingen, nyde æblerne i haven og æbleretter i cafeen. Desuden vil der være en pilefletter, der laver de nydeligste kurve til frugt.
Der er åbent torsdag til søndag kl. 11.00-17.00.

>>
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UDBY KIRKE OG KIRKETORV
Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk
Fredag kl. 19.00 begynder sæsonens første Vesper og Viser i Udby Kirke. Følg med
videre over til Huset på Næsset, hvor der er visesang og fredagsbar.
Lørdag fra klokken 11.00 til 17.00 er der markedsplads med boder, aktiviteter og
1500-tals-løjer på Udby Kirketorv. Boderne vil indeholde lokale produkter; blandt andet grøntsager, blomster, honning, keramik, smedejern, træskærerarbejde og selvfølgelig massevis af æbler. Desuden vil der være grillmad, reformationsøl og søde sager á la
1500-tallet. Lokale kunstnere og foreninger vil præsentere deres arbejde. For børn og
barnlige sjæle vil der være en lang række sjove aktiviteter, blandt andet: bueskydning,
tinstøbning, teseskrivning og lysstøbning, og så kan du trække en ægte, luthersk fornærmelse.
Lørdag vil der være små koncerter af middelalderbandet Götterfunken og mandskvartetten Prins Gustav Ensemblet. Det interessante ved reformationen er nemlig, at for
første gang i verdenshistorien fik sang og musik en afgørende betydning for den politiske og historiske udvikling - og reformationens budskab bredte sig ved hjælp af sangen
til alle samfundslag og ikke kun i præsteskabet og aristokratiet.
Søndag formiddag er den store festgudstjeneste med
fejringen af 500-året for reformationen. Efterfølgende
er der festmiddag i Udby Forsamlingshus. Tilmeld dig
til middagen hos Mikkel Vale (miva@km.dk).

HUSK KONTANTER
TIL MARKEDSPLADSEN!
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Indbydelse til
informationsmøde om
udvidelse af
svineproduktion.
Vi har indsendt ansøgning til Holbæk kommune om udvidelse af
svineproduktionen på Løserupvej 55 med en tilbygning til den eksisterende
stald og udvidelse på Sokhøjvej 16 i de eksisterende bygninger.
Da vi sidst søgte blev udvidelsen stoppet pga. for høj udledning af ammoniak.
Ny teknologi i form af luftrensning gør at det nu er muligt at opfylde alle
krav.
Vi vil gerne informere interesserede om dette og baggrunden for ønsket om
udvidelse og der inviteres derfor
lørdag den 16/9-2017 kl. 10.00 i Huset på Næsset.

Der vil være kaffe/the fra 9.45 og der vil senere blive serveret
Avdebogård pølser som udelukkende er produceret af kød fra grise
født og opvokset på Tuse Næs.
Det faglige program vil være følgende:
Historik v/Preben
Virksomheden i dag v/ Kenneth
Plan for fremtiden v/ Kenneth
Ansøgning og teknik v/ miljørådgiver
Sagsbehandling v/ Holbæk kommune
Spørgsmål

Vel mødt i Huset på Næsset 16/9-2017
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Tuse Næs Frugthave

Frisk frugt direkte fra plantagen.
Sæsonen er startet og netop nu er der masser af flotte
Discovery, Delcorf, Guldborg æbler samt Clara Friis pærer og lækre
Jubilæum blommer.

Tuse Næs Frugthave
Rækmarken 5, 59 46 22 49, åbent 8-21

Hegnsklipning,
Alt markarbejde udføres.
Wrap, hø og halm sælges.
Hald & Hansen Maskinstation.
Tlf.: 59 46 21 22

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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Brdr. Jensen Aps
Entreprenør og autoriseret kloakmester
v. Ole og Tim Jensen

Kontakt:
Brdr. Jensen Aps v/ Ole og Tim Jensen
Kisserupvej 72, Tuse næs, 4300 Holbæk
Tlf:
Ole: 29 45 38 37
Tim: 21 43 45 41
Email: brdr.jensenaps@gmail.com
Indehaver:
Ole Jensen & Tim Jensen
Firmaet etableret i:
2016
CVR nr: 38 24 80 49

Profil:
Vi er stolte af vores arbejde,gør os umage
og levere et godt solidt stykke arbejde.
Ingen opgaver er for små eller store og vi
sætter en ære i den personlige kontakt til
kunden.
Kvalitet og god service- det er os.
Speciale:
● Alt i rør og kloak
● Jord- og vejarbejde
● Forsikringsarbejde
● Belægningsarbejde
● Drænarbejde
● Ledningsarbejde
● Støbning af grunde
● Vejunderføring
● Vedligeholdelse af grønne arealer
● Rydning af grunde
● Snerydning og saltning
● Salg af grus,sten og skærver

Ring og få et uforpligtende tilbud på:

Ole Jensen 29 45 38 37
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Tim Jensen 21 43 45 41

brdr.jensenaps@gmail.com

Katrinedalskolen afd. Udby
Så er vi ved at komme rigtig i gang efter ferien, og det er dejligt at se så
mange børn og voksne med mod på et nyt skoleår. Vi har taget imod
10 nye elever i 0.u og 2 i 0.z. Vi ønsker dem og deres forældre hjertelig
velkommen.
I dette skoleår genindfører vi ”Klyngetid”. Dette betyder, at alle elever
6 lektioner om ugen har Klyngetid hvor der er mulighed for faglig og
tværfaglig fordybelse. Bl.a. i disse lektioner vil der være samlæsning
hvor 2 klasser er sammen, dette ser vi som en nødvendighed både at
økonomiske, men også af pædagogiske grunde.
Så er 6.U kommet i gang med at være skolepatrulje. Det er en opgave,
de tager meget alvorligt, så vi vil opfordre alle til at hjælpe dem med
opgave.
Både SFO 1 og SFO 2 er kommet godt i gang. Vi holder sommerfest den
31.august for forældre og bedsteforældre – så det glæder både børn
og voksne os til at arrangere.
Vilde Vulkaner gik rigtig godt med desværre var der meget storm og
regn – men det har ikke slået os ud, for der er allerede bestilt billetter
til næste års musikfestival.
Med venlig hilsen
Jette Kjær Jørgensen
Pædagogisk leder

Dorte Kold
Pædagogisk leder
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Der er 4 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,
en Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge,
og en på Ringmosevej 30 Kisserup i carport.
Husk også, at du kan downloade app’en : Hjertestarter
20
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El-Installatører:
Nj el-service
v/ Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66

Akupunktur:

5946 2108

AKURART
Hos spl. Lone Jensen
Uglerupvej 19

Skoventreprenør
Michael Henriksen
2440 6181
Højlystvej 30
www.michael-henriksen.dk

Auto:

Autohjørnet Tuse Næs A/S
5946 1841
v/Palle Jørgensen
FAX: 5946 1828
Udbyvej 3
autohj.tusenaes@mail.tele.dk
Hagested Autoværksted ApS
5946 0585
v/ A. K. Pedersen
Præstebrovej 48c. 4532 Gisling
www.hagestedauto.dk

Begravelsesfirmaer:

Begravelse og Bisættelse
5943 6304
v/ Lykke Mantzius Lykke
2441 7236
Nykøbingvej 74. Mårsø. 4300 Holbæk
lmlykke@mail.dk

Blade:

Tuse Næs Bladet
Løserupvej 50

2346 7356
www.tusenaesbladet.dk
bladet@hosmalte.dk

Blomster:

Audebo Havecenter
5946 0409
Nykøbingvej 96 www.audebo-havecenter.dk

Brugsforeninger:

Dagli’ Brugsen Tuse Næs
Udbyvej 57

Buskørsel

5946 1075
04517@coop.dk

Holbæk Minibusser
5946 2787
v/ Michael Olsen
2535 5868
Tobjergvej 18
www.holbaekminibusser.dk

24

nj@nj-el.dk
www.nj-el.dk

Entreprenør og Kloak:
v/Jens Henrik Nielsen
Bognæsvej 13

Anlægsgartnere:

5946 1504

Feriekoloni:

Feriekoloni “Audebo”
v/Kay Abrahamsen
Audebo Skolevej 20

Foderstoffer:

Butikken
v/Per Møller Larsen
Præstebrovej 10. Hagested.

5946 1093
4011 2093
jh@jenshenrik.dk
5946 0043

5946 0035

Forsamlingshuse:

Hørby Kultur og Forsamlingshus 5946 1129
Uglerupvej 24. 4300 Holbæk
Kulturhuset Udby Forsamlingshus 4243 3939
Udbyvej 39. 4300 Holbæk www.kufudby.dk

Gardiner:

Aagesens Gardiner
Præstebrovej 8. Hagested

5944 6165

Kloakmestre:

Hulvejens Minigraver
5946 2108
v/ Anders Jensen
2122 0605
hulvejensminigraver@mail.dk
Palle Jensen
Smutvej 18. Mårsø

5946 0314
2046 1514
pallejensen@post9.tele.dk

Kunsthåndværk:

Tuse Næs Kunsthåndværk
5946 1623
Butik-Galleri-Cafe
Uglerupvej 31
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

Landbrug:

5946 0421

Avdebogård
v/ Preben Hansen
Bjergskovvej 24
4300 Holbæk

preben@avdebogaard.dk
www.avdebogaard.dk

Skiltecentre:

HSCdotDK
Bødkervej 22. 4300 Holbæk

5945 0404
www.hsc.dk

Tømrer/Snedkermestre:

Hørbygaard
5946 0026
v/Christian Castenskiold
Tuse Næs Vej 7 mail: post@castenskiold.dk

Mårsø Tømrer- og Snedkerserv. 5946 0034
v/Boye Pedersen
5946 0445
Præstebrovej 11
4026 3234
mts-bp@mail.dk

Maskinstation:

Tømrermestre:

Hald og Hansen Maskinstation
Uglerupvej 10
Fax:

5946 2122
5946 1850

Murermestre:

Marcoplan Entreprise A/S
5946 0116
Audebo Skolevej 1
info@marcoplan.dk
www.marcoplan.dk

Rengøring:

Maja’s Rengøring
29926611
Hyldegårdsvej 56 4300 Holbæk
majamortensen@me.com

Revisorer:

Reg. Revisor Flemming Hansen 5946 1727
Blåbærvej 41
Reg. Revisor Henrik Hansen
Blåbærvej 5
FAX:

Rådgivning & Økonomi:

Arne Hyldegaard
Hyldegårdsvej 25

5946 2204
5946 2206

John Hoelgaard
Kisserupvej 85

5946 5031
4031 4531

TJ Tømrerservice
Audebo Skolevej 14
Tommy: 2162 3130 Jørn: 2025 6436
www.toemrerservive.dk

VVS:

A/S Uglerup Smedie & VVS
Kastrupvej 10. Uglerup
Jesper:

5946 1266
2166 7574

TUSE NÆS ERHVERVSFORENING:
Mail:
kmp@hosmalte.dk

Formand: Dan Larsen
5946 1960
Næstformand: Palle Jensen
5946 0314
Kasserer: Anders B. Jensen
2122 0605
Sekretær: Kjeld Malte
2346 7356
Medlem: Jesper Brøgger
5946 1075
Regnskabsfører: Dora Johansen 5946 1793
BESØG OS PÅ:
www.tusenæs.dk

5946 0320

Grodals Regnskabsassistance og
4030 3603
Erhvervsrådgivning

Ellekrattet 4, Kisserup, 4300 Holbæk

helle@grodalregnskab.dk
www.grodalregnskab.dk

Sejlerskole:

Fjordens Speedbådsskole
2217 5686
v/ Søren Møller Andersen
Tuse Næs Vej 18
tusenaesvej@gmail.com
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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
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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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MÅRSØ OMRÅDECENTER
Gl. Tuse Næsvej 15 A 4300 Holbæk
I 2016 deltog 6214 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:
Computer-Cafe. Starter igen d. 13.9
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.

Høstfest på MårsøCentret fredag den 29.
september kl. 17.00

Inden middagen holder
Frede Clausen høsttalen.
Pris kr. 150.00.
Drikkevarer kr. 10.00 pr. genstand.
Tilmelding senest tirsdag den 15. september til:
Lisbeth: 23 47 13 87, Cordi: 25 15 53 02,
Rita: 59 46 40 32, Rigmor: 59 46 48 40.
Alle er velkomne.

På gensyn Kaffedamerne

Fredag 8/9 kl. 13,30
Orientering om ældrerådsvalget til november. Mødet holdes på centret.
Tirsdag 12/9 kl. 10,00 Udflugt.
Prisen er 250,00 kr.
Vi kører fra Udby kl. 9,45 og kl. 10,00 fra
Mårsø, Turen går til det skønne Midtsjælland, hvor vi spiser et passende sted.
Vi sælger billetter i uge 35 (28/8 til 1/9)
kl. 11 til 12 på centret.
Tirsdag d. 26/9 kl. 13,30 Cafe
Senior uden grænser fortæller om deres
arbejde som nu foregår i kælderen på
Mårsø centret.
Har det interesse, at blive kørt til og fra
Mårsø til cafe så ring på 24482394, man
skal regne med afgang ca. 12,45 fra
Udby,

De venligste hilsner Brugerrådet
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Hotel Hørby Færgekro
Strandvejen 1 Hørby 4300 Holbæk
Tlf.: 5946 0131 Fax: 5946 0141
www.hoerby-faergekro.dk
E-mail: hotel@hoerby-faergekro.dk

Hver onsdag: Stegt flæsk, persillesauce og nye kartofler.
Kr. 98.00 pr. couvert.
Færgekroens aftenbuffet Fredag og lørdag i september fra kl. 18.00
kr. 230.00 pr. couvert.

3 slags kød, 3 slags kartofler og 3 slags sauce. Salatbar med flutes og smør

Søndagsbuffet 3+10+17+24. september.
kl. 12 – 15. kr. 155.00 pr. couvert. Børn under 12 år ½ pris
15. års fødselsdagstilbud min. 2 couverter kr. 175.00 pr. couvert
Alle dage undtagen mandag.

Hovedret: Wienerschnitzel m/ærter, pommes sauter og skysauce.
Dessert: Hjemmelavet vanilje parfait is m/frisk frugt.

Husk: Ring og bestil bord. Venlig hilsen Trine og Luis

Nyt fra Boldklubben
Årgang

2005-2006-2007-2008
(piger)

Træningstid
Mandag

Kl. 16.00-17.30

Jens Madsen/Henrik Krak

Torsdag

Trænerteam:

Kl. 17.00-18.00

Bliver hentet fra SFO kl. 15.30

Kl. 16.00-17.00

2011-2012-2013
(drenge & piger)

Jeanne Søe Christiansen

Onsdag

2006-2007-2008
(drenge)
2009-2010-2011

(piger & drenge)

Trænere

Jeanne Søe Christiansen
Martin Schell

Trænere i Tuse Næs Boldklub:
Jeanne Søe Christiansen: Kontakt: 29914010 jeanne@markeslevgaard.dk
Jens Madsen/Henrik Krak: Kontakt: 20987207 benjamin7@privat.dk
Martin Schell: Kontakt: 24450045 martin@murermartin.com
Vel mødt Tuse Næs Boldklub
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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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Begravelser og Bisættelser på Tuse Næs
Lykke Mantzius Lykke
kommer ud til dig og arrangerer alt.
Døgnvagt tlf.: 59436304 / 24417236
www.begravelseholbæk.dk
Nykøbingvej 74, Mårsø 4300 Holbæk
Privat: Standgaard, Kastrup.

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05

Nyhed: Vi åbner kl. 06.00

Børnehaven
Tuse Næs

- Nærvær
- Fællesskab
- Et Aktivt udeliv - Det gode børneliv
Nærmere information på:

www.boernehaven-tusenaes.dk eller tlf. 5946 1095
I er altid velkommen til at komme på besøg.

KULTURHUSET
UDBY FORSAMLINGSHUS
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk
Tlf. 42433939
kufudby@dbmail.dk
34

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

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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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 forældregruppen, dagplejen og Udby Skole.

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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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 37

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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JULEFROKOST I HØRBY KULTUR OG
FORSAMLINGSHUS
D. 1-DECEMBER-2017 KL. 18.00
Menu: 295,-kr. pr. person inkl. Musik og dans.

To slags sild, æg og tomat. Varm fiskefilet m/remoulade og citron. Tarteletter,
sylte, glaseret skinke m/ spinat og æbleflæsk. Lun leverpostej m/bacon og
champignon. Flæskesteg og frikadeller m/rødkål og surt. Risalamande m/
kirsebærsauce. Tre slags ost.
Drikkevarer til fornuftige priser.

Husk kontanter, da vi ikke kan modtage dankort.

Bestil bord allerede nu på Hoerbyforsamlingshus@gmail.com
og betal ved tilmelding på
Reg. Nr. 0520 Konto. 1034666
Tilmeldingen er bindene!!!!

Venlig Hilsen Hørby Kultur og
Forsamlingshus
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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 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.
NYT!! Jeg forhandler nu:
ZAO, som er en fransk makeupserie, produktet er uden
farlige kemikalier, det er økologisk og er lavet udelukkende på organisk materiale som fx bambus, majskorn
Ginko Biloba, sojabønner, ingefær m.fl.

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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TUSE NÆS
-Gør det med et smil…

Husk vi har åben alle dage året rundt.
Åbent alle dage 8-20

Vi afholder vinaften den 16.09.17 i Udby forsamlingshus.

1. Velkomst: Rozes White 10 Port
2. Forret:
Cremet fiske suppe m. safran-urter-skaldyr.
Hertil serveres følgende vine: Hvidvin fra Spanien: Con un Par Albarino.
Hvidvin fra Chile: Maycas Del Limari Chardonnay.
3. Mellemret:
Tarine af pulled pork på spæde salater og chili mayo.
Hertil serveres følgende vine: Rødvin: "Z" fra Italien
4. hovedret:
Urteglaseret svineryg serveret m. Kartoffelkage. sensommer grønt senneps
sky.
Hertil serveres følgende vine: Rødvin fra Californien: 1000 Stories Zinfandel
Rødvin fra Spanien: F de Fuentespina
5. Dessert:
3 slags oste m. sprødt og sylt.
Hertil serveres følgende vine: Porto Pocas Vintage 1997
Vi sælger billetter nu efter først til mølleprincip. Pris 300 kr.

Tuse Næs første Marathon lørdag den 30.09!!!

Pris 100 kr. inkl. medalje, depot, flæskestegssandwich og øl efter
løbet.
Børneløb på ca. 1,5 km. Pris 25 kr. inkl. slikpose og medalje.
Tilmelding og mere info på:
www.motionslob.dk/løbskalender/humør-marathon-på-tur-tuse-næs.

Spørg evt. Jesper i Brugsen for mere info.

Hand’l lokalt - Støt lokalt
Telefon 59 46 10 75
04517@coop.dk

