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Den gamle redaktørs side.
Oktober måned.
Vi håber på lidt bedre
vejr end vi har haft i
”Sommer månederne”
Der er efterårsferie.
Ligeledes skal
halloween forberedes
med udklædning,
uhygge og
græskarhoveder.
Hagested Aftenhøjskole starter sæsonen.
Mårsø Område Center har vaccination mod influenza.
Ligeledes kan man opleve Nis Boesdal til en eftermiddagscafe.
Der er valgmøde i Hallen, så mød op og mød politikerne.
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.

Invitation til Valgmøde
på Tuse Næs
tirsdag den 24. oktober kl. 19.00
i Tuse Næs Hallen.
Tema: Tuse Næs i udvikling
Tuse Næs Erhvervsforening og Tuse Næs Lokalforum inviterer alle borgere på Tuse Næs til valgmøde med kandidater
fra de forskellige partier og lister som stiller til op til kommunalvalget den 21. november 2017.
Politikerne vil komme med deres oplæg på hvordan de vil
sikre at Tuse Næs er i udvikling i den kommende byråds periode og udvikle Holbæk Kommune generelt.
Vi har givet politikerne en række emner til aftenen som er:
Byudvikling og tilflytning, infrastruktur veje, stier, bedre
busser, færge over fjorden eller en bro, Økonomi i kommunen, Erhvervsudvikling og vision for fremtidens spildvandsbehandling i kommune.
Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne.
Vel mødt til en spændende aften
Tuse Næs Erhvervsforening og Tuse Næs Lokalforum.

Tuse Næs en omvej værd

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

LUTHER ÆBLER
ÆBLEFESTIVAL OG REFORMATIONSFEJRING

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER
09.00 Tuse Næs Marathon starter. Afgang og depot ved Udby Præstegård.
Tilmeld dig til Mikkel Vale på miva@km.dk.
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 Æblecafé 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)
SØNDAG DEN 1. OKTOBER
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)
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

LUTHER ÆBLER: SÆRLIGT FOR BØRN
ÆBLEFESTIVAL OG REFORMATIONSFEJRING

Har du prøvet at skyde med bue? Eller smagt en
Luther-kage? Der får du chancen for på Udby
Kirketorv, når hele Tuse Næs fejrer æbler og reformation samtidig! Og inviter gerne din familie og
venner med. Der kommer til at ske sjove ting. Du
kan blandt andet:
•
•
•
•
•

Være med til børneløb
Smage gammeldags slik
Lave skøre ting med æbler
Blive fornærmet af go’ gamle Luther!
Gå på stylter

INVITATION TIL ALLEHELGEN
SØNDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 19.00
Vi holder allehelgensgudstjeneste i kirken, hvor blandt andet navnene på sognets døde bliver læst op. Og vi skal også synge salmer om det kristne håb: at vi
skal mødes igen hos Gud.
Derefter går vi på kirkegården og sætter lys på gravene. Tag gerne selv et gravlys
med. Afslutningsvis vil der være tid til en kop kaffe i kirken.
Hvis det er muligt, vil det glæde os, om du inviterer andre af de afdødes venner
og familiemedlemmer med. Det er en god dag at samles på.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

VESPER OG VISER 2017/2018
Igen i år kryber vi i hygge-ly i den kolde halvdel af året. Fra efterårsjævndøgn til forårsjævndøgn holder vi en fredag om måneden aftenandagt i Udby Kirke og fortsætter med
fredagsbar og visesang i Huset på Næsset.
Vores forfædre begyndte hviledagen, når de så den første aftenstjerne gå op på himlen
(deraf navnet vesper – af det latinske ord for aftenstjerne). På samme måde indleder
vi weekenden med hjemmelavet musik og sang, med snak, en øl og måske lidt natmad,
som man kan købe i Huset på Næsset.
Igen i år vil Tuse Næs Salonkvartet være husorkesteret, når der spilles op til sang – men
derudover følger vi sidste års princip: Hvis du kan beherske et instrument, så tag det
med og mød op om aftenen. Så har vi noder og becifringer i massevis.
I år har vi ikke en helt så elitær temaopdeling af aftnerne. Vi laver et hæfte med et
grundrepertoire af sange og tilsætter lidt særlige numre i ny og næ. I hæftet er der gode
klassikere af John Mogensen, Benny Andersen og Anne Linnet, der er sange af de
store svenske troubadourer Evert Taube, Cornelis Vreeswijk og C.M. Bellman, der er
sømandssange, irske og skotske sange, forårssange, lokalpatriotiske Tuse Næs-sange
og meget mere.
SÆSONENS PROGRAM (alle dage kl. 19.00 i kirken og 20.00 i Huset)
Fredag den 29. september: Med et strejf af reformatoriske slagsange og æbleidyller.
Fredag den 27. oktober: Vi nærmer os allehelgen. I New Orleans har man en særlig måde
at begrave sine kære på. Man spiller ”When the Saints Go Marchin in”, ”Swing low
Sweet Chariot”, “Amazing Grace” og andre kendte spirituals. Sådan er det også her
på Tuse Næs, når vi denne aften behandler det alvorlige emne i kirken, og Tuse Næs
Salonkvartet spiller gospel og spirituals.
Fredag den 24. november: Med en antydning af Giro 413
Fredag den 22. december: En midvinteraften næsten befriet for knas og kommerciel juleglitter. En midvinteraften, hvor der er plads til alle, der er ved at bukke under af juleallergi.
En midvinteraften, hvor vi glæder os over, at snart kommer lysere tider.
Fredag den 26. januar: For en stund forvandles Huset på Næsset til en traditionel engelsk
pub.
Fredag den 23. februar: Med en antydning af Melodi Grand Prix gennem tiderne
Fredag den 23. marts: Sidste aften med udlængsel, med sømands- og forårssange.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

LIDT NYT FRA NABOSOGNET
HAGESTED-AFTNER
Ja, vi mangler egentlig et rigtig fængende navn. Og derfor har vi lavet en konkurrence,
hvor man kan vinde 2 biografbilletter – og fremfor alt æren – hvis man kan finde på et
nyt navn til Hagested-aftner. Se, hvordan du deltager med et forslag nedest på siden.
Aftnerne handler om fællesspisning, for vi mødes først i Huset i Hagested (forsamlingshuset) kl. 18.00. Aftnerne handler også om skæbner. Lokale vil nemlig ganske kort
– 5-10 minutter - fortælle om en begivenhed, der forvandlede deres liv. Måske kender
du billedet af nogle pædagoger fra 1970’erne, der sidder og ryger cigaretter, mens de
passer børnehaven. I løbet af 40 år er det forandret og er nu i dag helt utænkeligt.
Sådan kan et menneskeliv også forandres. Forvandling er en mægtig kraft, og man skal
aldrig udelukke, at ens verden pludselig ændrer sig.
Aftnerne handler også om folk-music og gudstjeneste, for kl. 19.00 går vi over i kirken.
I anledning af reformationsjubilæet har vi forsøgt at udfordre vores gudstjeneste. Skal
det altid være så højtideligt og fuldt af gamle, kirkelige traditioner? Selvfølgelig skal det
ikke det. Vi forsøger os her i efteråret med et band med professionelle musikere (guitar,
fløjte, slagtøj og bas), der vil spille folk-music, især inspireret af irsk/skotsk- keltiske og
nordiske folketoner. Og mon ikke gudstjenesten både vil rumme en god fællessang og en
stund til eftertanke eller meditation?
Så altså: Kom til Hagested-aftner de næste gange den 8. oktober, 2. og 23. november.
Finder du et godt nyt navn inden 1. november, så send det til sognepræst
Mikkel Vale på miva@km.dk
Fællesspisningen er gratis. Drikkevarer kan
købes til rimelige priser. Af hensyn til kokken vil vi gerne have tilmeldinger enten
på facebook eller til sognepræst Mikkel
Vale miva@km.dk eller 30519943.
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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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Sæt x ved Flemming Sørensen ved
kommunalvalget den 21. november.

Biografi:
Jeg er 62 år, født og opvokset på Tuse Næs, hvor
jeg også i dag har bopæl på en gammel gård, hvor
vi selv dyrker jorden. Jeg er gift med Kirsten og
vi har 2 voksne drenge på 24 og 25 år.
Jeg har de sidste 12 år arbejdet i 3 forskellige
kommuner, som sikringsleder og risikokoordinator. Tidligere havde jeg i 20 år forskellige lederstillinger i større sikkerhedsvirksomhed.
Lokalt er jeg en del af borgergruppen, som er
modstander af at et nyt renseanlæg opføres på
Tuse Næs, og jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i Tuse Næs Boldklub.
Hvorfor har jeg valgt og stille op til Kommunevalget:
Det nye byråd skal i gang med et langt sejt træk, hvor jeg gerne vil tage et
politisk ansvar, og hvor fokus skal være på sikker drift med respekt for borgerne og de skattekroner de indbetaler.
Jeg vil arbejde for hele Holbæk Kommunes beliggenhed og muligheder bliver udnyttet bedre i samarbejde med lokalområderne, både i forhold til etablering af nye virksomheder og boliger.
Hvilke politiske mærkesager brænder du for:
1. Styr på økonomien uden at skatterne hæves.
2. Mere overskuelig og slankere organisation i Holbæk Kommune,
med færre ledelseslag.
3. Flere beslutninger skal ud til de enkelte institutioner og områder.
4. Branding af lokalområderne, i Roskilde, København og de Nordsjællandske Kommuner.
5. Etablering af gang og cykelbro over Holbæk Fjorden til Tuse Næs, finansieret via fonde.
6. Udvikling af nyt boligområde mellem Markeslev og Rækmarken.
7. Ny vurdering af behovet for nyt renseanlæg, og hvis der er behov
opføres det ved Avdebo, hvor mulighederne for udvikling og skabelse af nye arbejdspladser inden for cirkulær økonomi vil kunne
realiseres.
8. Skabe enighed blandt politikerne omkring hele Isefjorden, om etablering af slusedæmning mellem Rørvig og Hundested, så fremtidige
oversvømmelser bliver undgået.
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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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Emrah Tuncer,
borgmesterkandidat
til kommunalvalget
21. november
Lad os skifte
politisk spor
i Holbæk
Kommune
Jeg vil styrke Holbæk Kommunes
18 lokalområder ved:
n At oprette et projektudvalg i byrådet, der har fokus på at udvikle
vores lokalområder.
n At ingen daginstitutioner eller
skoler lukkes nogen steder i
kommunen.
n At sikre øget udvikling og bosætning i alle lokalområder.
n At styrke de kulturelle fællesskaber i lokalområderne.
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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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SOCIALDEMOKRATIET
Stem på en håndværker af den gamle skole —
en mand med solid erfaring i kommunalpolitik.

 Ole Brockdorff

Mine mærkesager er:
Lokal udvikling - kollektiv trafik - sikre skoleveje
Kan kontaktes på tlf. 7236 6240 eller send mail olebr@holb.dk

Et solidt valg — en solid stemme

Nygade 1 · 4560 Vig · Telefon 59 31 50 03
Jan@Trundholmtryk.dk · TrundholmTryk.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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Høstfest på Tuse Næs
21. oktober 2017

Det er med stor glæde at vi i Hørby forsamlingshus inviterer til høstfest
Lørdag den 21. oktober 2017 kl. 18.00 - 02.00, vi åbner dørene kl. 17.30
Der er mulighed for at købe billetter med mad eller selv tage mad med
Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Egne drikkevarer må ikke medbringes
Vi lover en hyggelig aften med masser af god musik, leveret af
Lulu’s
Billetter/bordreservation på billetter@hoerbyforsamlingshus.dk eller på
telefon 59 46 11 29.
Menu:
Forret: Tun mousse m/flute
Hovedret: Helstegt pattegris med tilbehør
Pris inkl. Mad kr. 285,Pris uden mad kr. 175,Efter maden er der mulighed for at købe kaffe & Kage
Indgang efter kl. 21.00 kr. 100,- (købes i forsalg)
Der sælges IKKE billetter på dagen/ved indgangen
Vi ser frem til en hyggelig aften med masser af dans og musik.
Skynd dig at booke din plads inden der bliver udsolgt
Billetter købes senest 10. oktober

MVH. Bestyrelsen - Hørby forsamlingshus & kulturhus
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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 16

Katrinedalskolen afd. Udby
Atter en dag i Æblets tegn
Efteråret er kommet og efterår er æbletid. Vi vil traditionen tro atter lave en dag i
æblets tegn som optakt til Æblefestivallen på Tuse Næs.
Æbledagen afholdes på skolen 29. september 2017.
Eleverne skal denne dag arbejde sammen i grupper på tværs af
klasserne, og skal i løbet af skoledagen arbejde på forskellige værksteder, hvor de ikke
kun kan smage æblerne, men også anvende æblerne til forskellige kreative aktiviteter.
Afslutningsvis samles alle elever, lærere og pædagoger i skolens
pyramide, hvor de viser hinanden dagens flotte og fantastiske æblekreationer og der vil naturligvis også være smagsprøver på lækre
æblechips.
Glade æblehilsner fra elever og personale på Katrinedalskolen/Udby
Motionsløb – kom og vær med
Traditionen tro afholder vi skolernes motionsdag i Udby kl. 10.00-11.30 – dagen før
efterårsferien. Denne dag løber kommende skolebørn (fra de to lokale børnehaver),
og 0.-2. kl. en rute rundt i Udby. Ruten er på 1 km – og vi løber den så mange gange,
vi kan indtil kl. 11.30. De store elever 3.-6. kl. starter med 4 km og løber så flere runder sammen med de små herefter. Til dette løb har vi brug for vejvisere, da vi løber
tæt på vejen gennem Udby og fordi det kunne være hyggeligt. Som forældre kan du
tilmelde dig på intra. - både med løb eller som vejviser. Har du tid og lyst til at hjælpe
til som vejviser ( og du ikke er forældre på skolen) må du meget gerne rette henvendelse til Jane på følgende mail: jane1610@skolen.nu
På dagen: Du kan medbringe en ”campingstol”, gul vest, hvis du har. Vi har aldrig
aflyst pga regn. Alle vejvisere mødes på skolen 9.30 fredag d. 13. oktober – i SFOens
lokaler. Her fordeler vi os på ruten. Du er velkommen til at spise din madpakke inden
du tager hjem.

Med venlig hilsen
Jette Kjær Jørgensen
Dorte Kold
Pædagogisk leder

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
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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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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

26

Skal du afholde en fest, et møde,
generalforsamling eller et andet arrangement,
så har vi to hyggelige lokaler med
KULTURHUSET
service og plads til 90 personer.
UDBY FORSAMLINGSHUSJPSAND@MAIL.DK
Sandblæsning
&
Industrilakering
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk• Både Du bestemmeraf:selv, hvordan
SMEDEVEJ 2 du vil afholde dit
4520 SVINNINGE
•
Husfacader
TLF.
59 26 59 00
arrangement.
Tlf. 42433939
• Jernkonstruktioner m.v. BIL TLF. 24 23 80 65
www.kufudby.dk
kufudby@dbmail.dk

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.
28
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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:
30

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

TV

Mitsubishi’s varmepumper
er stort set lydløse…
Mitsubishi HERO varmer hele
huset op - eller køler det ned året rundt. Og så er det den mest
driftsikre og varmepumpe,
Mitsubishi nogensinde har udviklet
• Elegant minimalistisk design. Indedel i højglans og 4 farver
• Hver gang du hælder 1 kWh i HERO får du mere end 5 kW
varme tilbage. Det er ren MAGI.
• HERO varmer huset op, selv om det er hvinende koldt udenfor
• HERO er stort set lydløs. Det eneste, du hører, er vingesuset
• Mitsubishi er en af vores MEST SOLGTE varmepumper.
Fordi de er de bedste på markedet

Mitsubishi ecodan SILENT laver
ikke varm luft men varmt vand,
der går direkte i dit nuværende
varmesystem
• Den optimale erstatning for oliefyr,
pillefyr, gasfyr eller fjernvarme
• SILENT er Mitsubishi’s hidtil mest
minimalistiske luft/vand varmepumpe
• SILENT gi’r en fremragende økonomi.
Gir 4,5 kWh hver gang du bruger 1 kWh
• Fås med og uden varmtvandsbeholder,
hvis du vil bruge en eksisterende

A++

INDBYGGET

A+++

7631_Hero-Ecodan A4 højformat.indd 2
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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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G

FÅ MASSER AF TV I
SOMMERHUSET FOR
20 KR. OM DAGEN

– OG 0 KR. NÅR DU IKKE BRUGER DET

FÅ 200 KR I RABAT PÅ UDSTYR
Med Total Fritid får du hele familiens favoritkanaler i sommerhuset
og adgang til serier, film og sport på Viaplay. Du tænder og slukker for
tv-signalet efter behov – Betal 20 kr for de dage du tænder TV`et.
HD

HD

HD

HD

HD

63 TV-KANALER
Viasats største tv-pakke
TOTAL FRITID

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

20,-

HD

pr. dag

HD

HD

Minimumspris 1. år 2.198kr.
Herefter min. 700 kr. pr. år.

HD
CO M E D Y

HD

normalpris 2.398.-

HD

Ekstra eller ny tv-boks fra kun 495.-

Forudsætter installation i sommerhus (BBR-register).
Nye kunder betaler oprettelse på 199 kr. og 1.299 kr. for installation og udstyr. FØR 1.499.Årligt minimumsforbrug er 35 dage. Afregning pr. påbegyndt døgn.

ALT I ANNTENNER & TV

TV &

ANTENNESERVICE
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ingen
ekstragebyr i
weekender

Nis Boesdal kommer til
Mårsø-Centret
onsdag d. 18. oktober kl. 13.30
Pris: Entre + kaffe og kage kr. 100.Øl og vand kan købes kr. 10.Alle er velkomne.

Onsdag d. 1. november Modeopvisning.

På gensyn Kaffedamerne
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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.
36

Tuse Næs Frugthave

Cox Orange, Elstar, Lucas og mange andre sorter
Træmoden frugt direkte fra plantagen
Sæsonen er i fuld gang, og vi sælger mange sorter af æbler, pærer og
blommer. Bland frugten efter eget ønske. Æbler koster kr. 10,-/kg, pærer
kr. 15,-/kg. 1 kasse æbler med ca. 14 kg sælges for kr. 120,Større mængder sælges efter aftale.
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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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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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

Tim Jensen 21 43 45 41

brdr.jensenaps@gmail.com
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