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

NR. 6 juni 2018

33. Årgang

Blad nr.: 357

Den gamle redaktørs side.
Hurra!!!
Så får vi 1. del af den nye cykelsti på Tuse Næs.
Læs mere inde i bladet.

Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre.
Venlig hilsen
Kjeld Malte.
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Indvielse af
Fjordstien på Tuse Næs
2. juni 2018
Kl. 9.30

Velkomsttale v. John Harpøth på Hørbygård
Festsang v. Tuse Næs Salonkvartet,
Sognepræst Mikkel Vale fortæller om vej- og cykelkirken.
Bagefter går vi over til Hørby Kirke, hvor der vil være
boller/småkager og lidt at drikke

ca.10.45

Afgang fra kirken på cykel eller til fods ad
Fjordstien mod Holbæk til fælles afslutning.
Hvis man ønsker en lidt længere tur, kan man
cykle op og se Audebo stien, før turen til Holbæk

Fra kl. 12.00 Fælles afslutning i Holbæk på Filmtorvet med kaffe og kage.

Alle er velkomne
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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
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
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Motion på Mejeriet
Stole-gymnastik
Tirsdage, kl. 10

(Kaffehygge bagefter)

1.gang den 5.juni
Pris: 25,- pr. gang og 100 kr. i medlemskontingent
Mejeriet ligger på Udbyvej 54, lige bag gadekæret.
Fie(

51 35 73 06)

Loppemarked i Mejeriet

Søndag den 1.juli

Legetøj og andre gode sager, som skal videre ud og gøre glæde
Vil du sælge?: Kontakt Fie på 51357306
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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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Miljøforeningen på Tuse Næs
inviterer til

åbent møde
på blomsternes dag
om
Naturperlen Tuse Næs
en natur under pres
Indlæg:
Orkideerne på Tuse Næs
af Finn Bjerregaard, næstformand i DN, Holbæk afd.
Om fuglebestanden
af Lasse Braae, formand for DOF Vestsjælland
En historisk fortælling om landdistriktsudviklingen
af Peter Holst, historiker

Søndag den 17. juni kl. 14 - 16
Huset på Næsset, Udbyvej 52
Cafeen vil være åben
30. juni er der Orkidé-tur i Udby Vig med Åse Gøthgen fra Botanisk forening
www.mftn.dk
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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
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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

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

HØRBY KIRKE SOM VEJKIRKE

Den 2. juni 2018 åbner cykelstien mellem Mårsø og Faurbjergvej. Det er en
del af fjordstien, der leder cyklister hele vejen rundt om Isefjorden, og nu
berører den endelig også Næssets fagre bakker. Og lige her ved stien ligger
Hørby Kirke. Tuse Næs menighedsråd har længe drømt om, at gøre Hørby
Kirke til en vejkirke. Det vil sige en kirke med faste åbningstider. En kirke, hvor
man kan sætte sig et par minutter i stilheden.
Ud over det åndelige pusterum, finder man også med selve kirken en lille kulturel perle. Hørby Kirke er en middelalderbygningen fra 11-1200-tallet, med
en spændende bygningshistorie og interessant inventar. I kirken kan man
finde en folder, der fortæller lidt af kirkens historie.
For cyklister bliver der lidt ekstra service ved vejkirken. Der vil være en
cykelpumpe til rådighed, der er cykelstativer, man kan fylde sin vanddunk og
benytte kirkens toilet.

CYKELSTIENS ÅBNING

Kom og vær med til åbningen af cykelstien LØRDAG DEN 2.
JUNI KL. 9.30 på pladsen foran Hørbygaard og gå bagefter
med hen og se kirken, hvor der vil være en lettere servering.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

MUSIK I SKUMRINGSTIMEN
Hver søndag aften fra 17. juni - 5. august 2018 lukker Hørby Kirke sommeren
ind. Det sker med sang og musik mellem 19.30 og 20.30. Forskellige musikere, ensembler og kor optræder, ligesom vi vil synge en fælles salme eller to.
Efterfølgende vil der være et let traktement ved orglet eller uden for på
plænen, hvis vejret tillader det. Der er fri entre.
SØNDAG DEN 10. JUNI KL. 19.30 PÅ HØRBY HAVN
Alsang på Hørby Havn. Vi åbner sæsonen sammen med Hørby Bådelaug og
inviterer til en stemningsfuld aften med Tuse Næs Salontrio, fællessang og
bølgeskvulp i et stort telt på havnen. Øl, vand og vin kan købes til rimelige
priser.
SØNDAG DEN 17. JUNI KL. 19.30
Visible Voices er et rytmisk kor fra Holbæk. Repertoiret er korsatser på
engelsk og dansk. De vil bl.a. synge klassikere som Sebastians “Stille før
storm”, Leonard Cohens “Halleluja” og Alberte/Bentzons “Lyse nætter”.
Kom og oplev et talentfuldt amatørkor, der med nærvær og entusiasme rammer publikum med smittende sangglæde og dynamisk korarbejde.
SØNDAG DEN 24. JUNI KL. 19.30
Voksenkoret ved Kirkerne på Tuse Næs synger ”Misa Criolla” - en spansksproget, rytmisk messe - samt sange og salmer på dansk og engelsk med
indhold, der passer til årstiden. Musik og solopartier leveres af Marco Martiri
og Fernando Massino på charango (10-strenget instrument), guitar og den
argentinske bombo (tromme).
SØNDAG DEN 1. JULI KL. 19.30
Hagested Ensemblet spiller keltisk og skandinavisk folkemusik. Ved hoffet og
ved de prægtige katedraler virkede berømte komponister. Men ude på landet, i de norske og svenske dale og i de irske og skotske landsbyer, var der
også musik. Og heldigvis blev mange af
disse sange skrevet ned af folkemindeforskere. Netop de sange spilles af Hagested
Ensemblet, som består af Laurits Heegaard
(slagtøj), Torben Heegaard (tværfløjte), Lasse Jonsson (guitar) og Mikkel Vale (bas).
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SØNDAG DEN 8. JULI KL. 19.30
Meer Musik har et bredt repertoire inden for både kirkelig og verdslig musik,
såvel klassiske som moderne satser.
SØNDAG DEN 15. JULI KL. 19.30
Endnu ikke fastlagt. Se nærmere på www.sogn.dk/tuse-naes-sogn.
SØNDAG DEN 22. JULI KL. 19.30
Helene Holm Nielsen og Torsten Borbye Nielsen synger salmer og sange på
dansk inspireret af den keltiske tradition, bl.a. irske og skotske folkemelodier.
Koncerten vil være krydret med instrumental guitarmusik, korte introduktioner
og små historier, der belyser nogle af de spændende temaer, som er karakteristik for keltisk spiritualitet.
SØNDAG DEN 29. JULI KL. 19.30
Endnu ikke fastlagt. Se nærmere på www.sogn.dk/tuse-naes-sogn.
SØNDAG DEN 5. AUGUST KL. 19.30
Sokkelund Sangkor under ledelse af Morten Schuldt-Jensen er et af Danmarks bedste kor. Denne aften synger de danske og svenske salmer. Den
røde tråd vil være Davidssalmer fra Det Gamle Testamente med melodier af
nordiske komponister.

PRÆSTEN HOLDER FERIE
Sognepræst Mikkel Vale holder
sommerferie tirsdag den 24. juli til
søndag den 12. august (begge dage
inkl.)
Hvis du har brug for kirkelig betjening i perioden, er du velkommen til at kontakte en præst i et
af nabosognene:
•
•

Pia Heegaard Lorentzen: 2489 2737/pihl@km.dk
Dorthe Thaulov: 5946 6706/dth@km.dk
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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 12

TuseNæs
NæsKøreKøre-ogogRideforening
Rideforening
Tuse
Udby
Kirkevej
4300
Holbæk
Udby
Kirkevej
21,21,
4300
Holbæk
tnkr.rideklub@gmail.com
www.tnkr.dk
tnkr.rideklub@gmail.com www.tnkr.dk

I weekenden
d.12.+13.
afholdt
vi D-stævne
med
klubmesterskab
i super
godt
vejr.
I weekenden
d.12.+13.
majmaj
afholdt
vi D-stævne
med
klubmesterskab
i super
godt
vejr.
Klubmestre
2018:
Klubmestre 2018:
Dressur
pony:
Anine
Parslov
Vogelsang
Spring
pony:
Anine
Parslov
Vogelsang
Dressur
pony:
Anine
Parslov
Vogelsang
Spring
pony:
Anine
Parslov
Vogelsang
Dressur
hest:
Marie
Sandgaard
Kristensen
Spring
hest:
Monica
Sørensen
Dressur hest: Marie Sandgaard Kristensen
Spring hest: Monica Sørensen
BØRNEDYRSKUE
SØNDAG
D.17.JUNI
BØRNEDYRSKUE
SØNDAG
D.17.JUNI

snart
til årets
børnedyrskue
Tuse
Næs.
SåSå
er er
detdet
snart
tidtid
til årets
børnedyrskue
påpå
Tuse
Næs.
fejrer
vi 40
jubilæum,
hvor
vi er
stolte
over
kunne
præsentere
I årI år
fejrer
vi 40
årsårs
jubilæum,
hvor
vi er
stolte
over
at at
kunne
præsentere
Sebastian
Klein,
kommer
med
hele
dagen.
Sebastian
Klein,
derder
kommer
ogog
er er
med
osos
hele
dagen.
Som
altid
tilmeldes
Henriette
Som
altid
kankan
dyrdyr
tilmeldes
hoshos
Henriette
påpå
2727
8282
0101
0505
– –
gratis
børn
deltage
udstille
deres
detdet
er er
gratis
forfor
børn
at at
deltage
ogog
udstille
deres
dyr.dyr.
Programmet
dagen
følgende:
Programmet
forfor
dagen
er er
følgende:
09.00
Dyrene
ankommer
09.00
Dyrene
ankommer
10.00
Pladsen
åbnes
Sebastian
Klein
10.00
Pladsen
åbnes
af af
Sebastian
Klein
10-12
Gæt
Dyrets
vægt,
Markeslevgård
10-12
Gæt
Dyrets
vægt,
frafra
Markeslevgård
12.00
Show
v/Sebastian
Klein
12.00 Show v/Sebastian Klein
14.00
Kvadrille
opvisning
v. TNKR
14.00
Kvadrille
opvisning
v. TNKR
15.00
Præmieoverrækkelse
15.00
Præmieoverrækkelse
Herefter
lukker
pladsen
Herefter lukker
pladsen

pladsen
også
opleves;
PåPå
pladsen
kankan
derder
også
opleves;
Sebastian
Klein
som
konferencier
hele
dagen,
Sebastian
Klein
som
konferencier
hele
dagen,
kaninhop
udstilling
v/Holbæk
Kaninavlerforening,
gratis
ponyridning
kaninhop
ogog
udstilling
v/Holbæk
Kaninavlerforening,
gratis
ponyridning
v/Næshøj,
bueskydning,
aktiviteter
lokale
børnehaver.
v/Næshøj,
bueskydning,
aktiviteter
frafra
dede
lokale
børnehaver.
mangler
hjælpende
hænder
til klargøring
børnedyrskuet
lørdag
d.16.juni
DerDer
mangler
hjælpende
hænder
til klargøring
af af
børnedyrskuet
lørdag
d.16.juni
selve
dagen
d.17.juni,
derudover
mangler
nogle
nye,
som
være
ogog
påpå
selve
dagen
d.17.juni,
derudover
mangler
derder
nogle
nye,
som
vil vil
være
med
til at
arrangere
børnedyrskuet
fremover
– er
den
ene
eller
med
til at
arrangere
børnedyrskuet
fremover
– er
detdet
dig,dig,
derder
påpå
den
ene
eller
anden
måde
hjælpe,
anden
måde
kankan
hjælpe,
kontakt
eller
mail:
mia@farvers.dk
såså
kontakt
MiaMia
tlf.:tlf.:
3030
2929
1818
8383
eller
mail:
mia@farvers.dk
virkelig
brug
alle,
give
hånd
med
DerDer
er er
virkelig
brug
forfor
alle,
derder
kankan
give
enen
hånd
med
☺☺
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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.

14

Katrinedalskolen afd. Udby
Sport og fritid – emneuge på Udby skole
I uge 25 holder vi den årlige emneuge på Udby skole.
Denne gang er temaet Sport og fritid.
I løbet af de første fire dage skal børnene prøve forskellige
sportsaktiviteter.
De skal bl.a. prøve kræfter med volley, petanque, håndbold,
fodbold, gymnastik, dart, bordtennis, lære om sund snacks
m.m.
Disse aktiviteter sker i Tuse Næs Hallen, Det gamle mejeri og
på skolen.
Alle er velkomne til at kigge forbi mellem klokken 10 og 14,
og se vores sportsaktiviteter i løbet af ugen.
Sports- og fritidsugen afsluttes torsdag d. 21/6 med en sommerfest fra klokken 16 til 19 for forældre, søskende og bedsteforældre.
Jesper fra Brugsen kommer sammen med brugsens bestyrelse
og griller, så der vil være mulighed for at købe aftenmenuen i
Pyramiden.
Mange forårshilsner
Jette Kjær Jørgensen
Pædagogisk leder

Dorte Kold
Pædagogisk leder
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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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Mårsø
Områdecenter.
Onsdag d, 11. juli kl. 17.00
Sommerfest.
Underholdning ved
Moffe og Magneten.
Kl. 18.00 er der:
”Sommermad” Pris kr. 150.Drikkevarer kr. 10.00 pr. stk.
Tilmelding senest 6. juli til:
Rita: 5946 4032
Lisbeth Hald: 2533 8386
Rigmor (Rie): 5946 4840
eller 2181 3782
På gensyn Kaffedamerne
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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
18
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20

21

22
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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.

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

24

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

Butik – Galleri – Café

Fernisering d. 19. maj
19. maj – 29. juni
Preben Kristensen: Foto
Nina Rikke Cederberg: Raku
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

MURER & ENTREPRENØR
Aut. kloakmester
Hovedentreprise
Til- og ombygning, renovering
Murerarbejde
Jord, kloak- og betonarbejde
Rockwoll facadeisolering og
indblæsning i hulmur og loft
Sandblæsning, filsning,
puds og gipspudsarbejde
Selvnivellerende gulve
KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

MARCOPLAN
ENTREPRISE A/S

MARCOPLAN
ENTREPRISE A/S

Medlem af Dansk Byggeri - din sikkerhed for godt håndværk
Autoriseret Rockwool partner for
hulrumsindblæsning og udvendig facadeisolering

Audebo Skolevej 1 - 4300 Holbæk
Tlf. 59 46 01 16 · www.marcoplan.dk
Info@marcoplan.dk - CVR-nr. DK 36 08 90 59

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05
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Hegnsklipning,
Alt markarbejde udføres.
Wrap, hø og halm sælges.
Hald & Hansen Maskinstation.
Tlf.: 59 46 21 22

Malermester Claus Villadsen
Udbyvej 41, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Mere end 20 års erfaring.

•
•

Nybygning
Ombygning

•
•

Alle former for malerarbejde.

Tilbygning
Indvendig og udvendig

•
•

Vedligeholdelse
Opsætning af tapet, filt
og væv

> Ring for uforpligtende tilbud på tlf. 42 17 48 45 <
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• 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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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

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

HD

63 TV-KANALER
Viasats største tv-pakke
TOTAL FRITID

HD

20,-

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
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KOM TIL HAVNENS DAG I HØRBY 9. JUNI 2018

Prøv at sejle kajak, optimistjolle, sejlbåd eller speedbåd.
Nyd stemningen på havnen, opvisningen fra redningshelikopteren
og brandbilerne fra Vig, der laver skum-skattejagt for børnene.

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

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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Hotel Hørby Færgekro
Strandvejen 1 Hørby
4300 Holbæk
Tlf.: 5946 0131 Fax: 5946 0141

www.hoerby-faergekro.dk
https://www.facebook.com/hotelhoerbyfaergekro

Mail: hotel@hoerby-faergekro.dk

SCT. Hans menu d. 23. juni fra kl. 18.00 kr. 330.00 pr. couvert
Forret: Røget bækforel på salatbund m/ rejer og asparges, krydderurtedressing og hjemmebagt brød.
Hovedret: Braiseret kalvespidsbryst m/ sommergrønt, nye kartofler
og kalveskysauce.
Dessert: Hjemmelavet vanilleparfaitis m/ friske jordbær.
Ring og bestil bord. Ingen a’la carte denne dag.
Onsdagstilbud kl. 18.00 kr. 98.Stegt flæsk m/Hvide kartofler, persillesauce og rødbeder.
Søndagsbuffet 3.+10.+17.+24. juni kl. 12 – 15. kr. 165.- pr. couvert.
Børn under 12 år ½ pris. Bordbestilling nødvendig.
Alle ugens dage undtagen mandag fra kl. 18.00.
Amerikansk Colorado steg (hormonfrit kød). Serveres ved bordet
på et spækbræt. Hertil serveres bagekartoffel eller pommes frites,
mikset salat m/ dressing apart og rødvinssauce. Spis hvad du kan.
Kr. 250.- pr. person. Min. 2 couverter.
Ring og bestil dagen før. Børn under 12 år ½ pris.
Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Vi holder lukket om mandagen.
Der tages dog mod bestillinger til selskaber
og andre arrangementer – vi er ved telefonen.
Venlig hilsen Trine og Luis
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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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Grafisk
Heidi Baun Topp
M: 21833473
h.baun@hotmail.com
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Hurtig levering!
print & kopi

34

Storformatprinter
Bredde: 100
cm

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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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

Vi sælger vort hus på Løserupvej 50

Henvendelse:

Kim Vesterdal
Ejendomsmægler
Telefon: 59441112
danbolig Holbæk - Henrik Larsen A/S
Ahlgade 24
4300 Holbæk
https://www.facebook.com/140175156073807/posts/1447951908629452
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TUSE NÆS

TUSE NÆS
-Gør det med et smil…

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

Vin.

Geyser Zinfandel el.
Chardonnay. 3 fl for kr. 150.Why Not Zinfandel.
6 fl. for kr. 300.Stort udvalg af Rød/ hvid/ rose i
35/ 45 kassen (skiftes løbende)
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.

Kig i Steffens grillhjørne.
2-3 kg. MØRE oksefilet til kr.
225.2 kg. grillpølser fra Tulip kr.
89,95.Grillbriketter 9 kg til kr. 60.Se det øvrige store udvalg;
Spørg hvis der er noget du
ønsker og vi prøver at få det
hjem.
”Vi griller
sammen.”

Besøg vor Facebook

Bakeoff

Dagli Brugsen Tuse Næs.

Rugbrød kr. 20.5 rundstykker kr. 20.Burgerboller eller pølsebrød.
Ta 2 poser for kr. 40.-

Der er mange gode
tilbud og konkurrencer.

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

