
 

  
Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk 

 

NR. 2 februar 2018    33. Årgang         Blad nr.: 353 

 

Den gamle redaktørs side. 
I februar er der flere fastelavnsarrangementer. 

Rideklubben har deres faste arrangement d. 3.  
Ved kirken afholdes den store tøndeslagning d. 11. 

Læs mere inde i bladet. 
 
 

 

 
Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre. 

Venlig hilsen  
Kjeld Malte.  
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KULTURHUSET 

UDBY FORSAMLINGSHUS 
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk 

Tlf. 42433939 
 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 

 



4

STÅR TRÆET ENDNU?
På et tidspunkt bliver træer  

for store og farlige

BOGNÆS MULTISERVICE
v/Carsten Jørgensen

bognaesmultiservice@live.dk

Tlf. 4073 6328 / 5946 1328

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 

 

Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300Carl Petersen Tømmerhandel & Byggecenter
Frejasvej 4 • 4300 Holbæk • Tlf. 5855 2300

ALT I GRANITBROLÆGNING. 
KANTSTEN, FLISER, BELÆGNINGSSTEN M.M. 

Toftegaard’s Brolægning 
Staslundevej 33. Tuse Næs. 4300 Holbæk. 

V/ Brolæggermester Karsten Toftegaard Andersen 
Karsten@toftegaardsbrolaegning.dk     www.toftegaardsbrolaegning.dk  

5946 1844 – 2381 8389 
FAGLÆRT NATURLIGVIS – BROLÆGNING ER EN TILLIDSSAG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5



6

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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Vil du lære at ro kajak 

Er du mellem 14 og 99 år og har du lyst til at lære at ro havkajak, så er 
chancen her. Du får grundig introduktion til teknik og sikkerhed, tid til 
at øve, mulighed for at tage en IPP 2 prøve samt medlemskab til en 
hyggelig lille kajakklub. 
Tilmeld dig vores roskole, God teknik og bevidsthed om sikkerhed gi-
ver tryghed glæde på vandet! 

Roskolen foregår på følgende datoer 
•         Lørdag d. 7/4, 21/4, og 28/4 kl. 19-22 i Asnæs Svømmehal  
•         Hver onsdag i maj kl. 18.30-21 på Lammefjorden, hvor vi 

starter fra Kajakøen i Gundestrup 
• En hel dag i en weekend maj/juni (vi aftaler datoen sammen)  

Prisen for roskolen er kr. 1800 incl. indskud, intensiv undervis-
ning, mulighed for at låne kajak og sikkerhedsudstyr, undervis-
ningsmateriale og kontingent for et helt år (til 1/4 2019) 
Du kan tilmelde dig på www.okkk.dk under ”Indmeldelse” 
Vil du vide mere så kontakt Kirsten Harthimmer på 
ki.ha@post.cybercity.dk eller 61504450 
Vi glæder os til at se dig 
Med venlig hilsen  
FK Odsherred Kajak Klub. 

 



8

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. 
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Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby   
 

I januar har 1. og 2. klasse arbejdet med temaet eventyr. 
De har lært en masse om de gode gamle folkeeventyr, og forløbet mun-
dede ud i en udstilling på Holbæk bibliotek i uge 5. 
Vi håber, at det bliver en spændende udstilling, som mange kan glæde 
sig til at se. 
 

Trivselsdag. 
I januar har vi haft endnu en trivselsdag, hvor temaet er "lege fra for-
skellige lande". 
Børnene blev blandet på hold på tværs af klasserne og skulle øve sig på 
at spille spil fra forskellige lande. 
Disse dage er altid sjove og er med til at styrke det gode sammenhold. 
Fastelavn 
Fredag d. 9/2 afholdes fastelavn for hele skolen. Arrangementer starter 
fælles for hele skolen med efterfølgende tøndeslagning for alle klasser 
og med kåring af flotteste tønde og bedste udklædning. Om eftermidda-
gen i SFO fejres fastelavnen med forskellige lege bide til bolle, snøre-
bånd mv. 
Forældre og andre interesserede er meget velkommen til at deltage 
denne dag. 
 

SFO 1 og SFO 2  
I uge 4 & 5 kan børnene slå sig løs i projekt ”Krop og fidus”. 
Alle aktiviteter vil i disse uger have fokus på kroppen og bevægelse. 
I gymnastiksalen kan børnene boltre sig med forskellige lege og forskel-
lige boldspil, f.eks. høvdingebold, indendørs fodbold, hockey, stafet-
lege, sørøverbane, lave fiduser til bevægelse osv.    
 

Vinterferie 
I uge 7 holder skolen vinterferie, men SFO er åben, hvor de børn, der er 
tilmeldt, kommer. 

Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 
                      Pædagogisk leder                 Pædagogisk leder 
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Palle Jensen 
Entreprenør Cvr. 71 31 57 54 
Tlf. 59 46 03 14 
Bil. 20 46 15 14 
Mail: pj@pallejensen.com 
Smutvej 18, Mårsø – 4300 Holbæk 
 

Salg til private af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Søsand 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver i flere farver 
 

Opbevaring af 
campingvogn 
2 ton container lad 
Transport affald  
Græsslåning 
Levering af salt: 
10 kg i plastspand 
15 kg i sække 
25 kg i sække 
2 tons i løsvægt 
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aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER





• 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, prioriterer 
økologi højt. 

• Vi arbejder med pædagogiske 
læreplaner, og har fokus på 
nysgerrighed, science, 
naturvidenskab i børnehøjde! 
• Vi har et stærkt samarbejde med 
forældregruppen, dagplejen og Udby 
Skole. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Børnehaven i UDBY 

Tuse Næs 
Vuggestue & Børnehave 
Vi tilbyder et trygt 

børnemiljø med masser af 
Glæde og trivsel 

Omsorg og nærvær  
Skal din familie være en del 
af et stærkt fællesskab, har 

også en 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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NYT FRA KIRKERNE  PÅ TUSE NÆS

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 11. februar kl. 13.00 
i Udby Kirke

Vi begynder i Udby Kirke og fortsætter 
bagefter på kirketorvet med tøndeslag-
ning, kakao, kaffe, fastelavnsboller og 
præmier til de bedst udklædte.

Fastelavnsfesten er et samarbejde mel-
lem Kirken og Dagli Brugsen Tuse Næs. 

Velkommen!

VESPER OG VISER
Fredag den 23. februar kl. 19.00 i Udby Kirke  
og kl. 20.00 i Huset på Næsset

Aftensang og 
fredagsbar. Denne 
aften med vinter-
sange og en an-
tydning af Melodi 
Grand Prix.
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FILMKLUB
Er du interesseret i at være med i en filmklub på Tuse Næs? Vi 
begynder onsdag den 28. februar kl. 15.00 i konfirmandstuen 
ved Udby Kirke. Første gang ser vi den italienske Oscarvinder 
”Mine aftener i paradis” fra 1989, og desuden skal vi have en 
hyggelig snak om, hvordan rammerne for filmklubben skal være; 
hvad tid skal vi mødes? Hvilke film skal vi se? Og hvad med op-
læg? 

Første gang har vi forberedt 
et kort oplæg inden filmen og 
mulighed for snak om filmen 
bagefter. Vi serverer kaffe og 
kage. Pris pr. gang: 25 kr. Alle 
er velkomne.

Har du spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte Hedi 
Høck på 24 60 38 48.

Næste film er ”The Hours”, 
som vises onsdag den 
21. marts kl. 15.00

NYT FRA KIRKERNE  PÅ TUSE NÆS
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Mitsubishi ecodan SILENT laver 
ikke varm luft men varmt vand, 
der går direkte i dit nuværende 
varmesystem

Mitsubishi’s varmepumper 
er stort set lydløse…

A+++

A++

INDBYGGET

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 • 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

• 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

Kendt fra
TV

7631_Hero-Ecodan A4 højformat.indd   2 22/08/2017   11.30
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  Aut. El-installatør  
  Niels Jørgensen 
 Vestergårdsvej 66 
 Kisserup, Tuse Næs 
 4300 Holbæk 
 CVR-nr. DK 21 89 82 79 
      

www.nj-el.dk     59 46 15 04    nj@nj-el.dk 

          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. 
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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  
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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 -
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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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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 
 

 

Hegnsklipning, 
Alt markarbejde udføres. 
Wrap, hø og halm sælges. 

Hald & Hansen Maskinstation. 
Tlf.: 59 46 21 22 
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FÅ MASSER AF TV I 
SOMMERHUSET FOR 
20 KR. OM DAGEN
– OG 0 KR. NÅR DU IKKE BRUGER DET

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. 

FÅ 200 KR I RABAT PÅ UDSTYR

TV &
ANTENNESERVICE

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. 

TOTAL FRITID

20,-pr. dag
Minimumspris 1. år 2.198kr.
Herefter min. 700 kr. pr. år.

63 TV-KANALER
Viasats største tv-pakke

normalpris 2.398.-

Ekstra eller ny tv-boks fra kun 495.-

ingen 
ekstragebyr i 
weekender

ALT I ANNTENNER & TV

 

CO M E D Y

HD HD HD HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD HD

HD HD

HD HD

HD

KØB EFTER FORBRUG
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 Butik – Galleri – Café 

 

10. februar kl. 10.00 – 14.00:  
Mini Kursus i Collage. 

Der serveres frokost, kaffe og kage. 
Pris inkl. Materialer og forplejning 

kr. 495.- 
Tilmelding: 59461623 

Læs mere på vor hjemmeside. 
Billetter til Sommerkoncerten med 

Lis Sørensen d. 5. august  
købes på www.billetten.dk  

Åben: to. - søn. 
Kl. 11 - 17 eller efter aftale 

Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk 
59461623 

www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk 
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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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JPSAND@MAIL.DK
Sandblæsning & Industrilakering af:
• Både
• Husfacader
• Jernkonstruktioner m.v.

SMEDEVEJ 2
4520 SVINNINGE
TLF. 59 26 59 00

BIL TLF. 24 23 80 65

TOPP
Grafisk

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

Grafisk desiGn / layOuT
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B rdr. J ensen 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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   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 Schou 
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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Nygade 1

4560 Vig

Telefon 59 31 50 03 

Jan@Trundholmtryk.dk 

TrundholmTryk.dk

Hurtig levering! 
print & kopi

Odsherreds 
største 

Multifunktions-
printer

Storformat-
printerBredde: 100 cm



TUSE NÆS
 

TUSE NÆS
  

 
-Gør det med et smil… 

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

 

Kød + tilbehør. 
Oksefilet 3-4 kg. Kr. 279.- 
4-5 kg Svinekam kr. 139.- 

2 kg. Flødekartofler kr. 45.- 

Bakeoff. 
Div. Bakeoff rugbrød kr. 20.-  

Pølsebrød/burgerboller kr. 25.- 
Diverse tørkager. Kr. 10.- 

Facebook og APP 
Find os på Facebook. 

Vi lægger spændende tilbud og 
konkurrencer op løbende. 

 
Coops medlemsapp... Har du den?? 

Tag en snak med Thomas eller 
Steffen omkring fordelene ved 

denne. 
 

Vin. 
Tuse Næs Vinen  
rød/hvid kr. 50.- 

”Rambrædder” vin kr. 35.- 
stærkt nedsat. 

Husk at hvis du skal holde fest, så 
tager en snak med Jesper. God 

pris, god vejledning til netop DIN 
fest.  

Vi tager retur efter festen. 
 

 

Besøg vor Facebook Dagli Brugsen Tuse Næs 
 

 
 

Husk 
 Dagli ’Brugsen også støtter fastelavn og tøndeslagning. 

Tøndeslagning med ”Mikkel Præst”  
Se opslag i Butikken, samt kirkens side inde i bladet. 

 
 

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

 

  
TUSE NÆS
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fest.  

Vi tager retur efter festen. 
 

 

Besøg vor Facebook Dagli Brugsen Tuse Næs 
 

 
 

Husk 
 Dagli ’Brugsen også støtter fastelavn og tøndeslagning. 

Tøndeslagning med ”Mikkel Præst”  
Se opslag i Butikken, samt kirkens side inde i bladet. 

 
 

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

 

 


