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Den gamle redaktørs side.
Tuse Næs Bladet

ønsker alle sine læsere og annoncører
en glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for et godt samarbejde i det forløbne år
et samarbejde, der forhåbentligt
fortsætter i det nye år.

Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre.
Venlig hilsen
Kjeld Malte.

JPSAND@MAIL.DK

Sandblæsning & Industrilakering af:
• Både
• Husfacader
• Jernkonstruktioner m.v.

SMEDEVEJ 2
4520 SVINNINGE
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Tuse Næs
Et lokalsamfund i Holbæk Kommune.
Mødeindkaldelse til åbent temamøde.

Tirsdag d. 4. december kl. 19.00 på Katrinedalskolen
Afdeling Udby i Pyramiden.

Aftenens tema:
Udviklingsplan for Tuse Næs!
1. Indledning ved Lokalforum.
Hvorfor skal vi have en udviklingsplan for Tuse Næs og hvad er grunden til at
det skal være nu. Kommunalbestyrelsen vil i starten af 2019 arbejde med en
boligstrategi for Holbæk Kommune, som kan betyde rigtig meget for udviklingen af de enkelte lokalområder, da der ikke vil komme boligudvikling alle steder.

2. Hvilke projekter er i gang lige nu på Tuse Næs.
3. Medarbejder fra Holbæk Kommune fortæller om arbejdet med
udviklingsplaner.
4. Hvem er her på mødet og hvad har I af visioner for fremtiden.
5. Det videre arbejde med planen i arbejdsgrupper eller ??
6. Eventuelt.
7. Lokalforum indkalder til opsamlingsmøde på arbejdet i uge 5.
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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Tuse Næs Frugthave
Frisk frugt direkte fra plantagen.

Sæsonen er i fuld gang og netop nu er der masser af flotte Discovery,
Delcorf, Aroma, Filippa, og inden længe også Cox Orange æbler.
Der er stadig lidt Clara Friis pærer samt Concorde, Doynne og Lucas pærer.
Først på måneden er der også sveskeblommer. Frugten er meget sød og
velsmagende denne sæson på grund af den fine sommer.
Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21, www.tusenaesfrugthave.dk

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

STIG & VENNERNE
445,TUSE NÆS HALLEN
INDGANG
MED SPISNIN
G

SAMT VORES DJ PETER DALGÅRDS

LØRDAG D. 19. JANUAR 2019 KL. 18-01
FORRETTER
Varmrøget laks fra egen ovn
rørt friskost, æble-agurk, og
sprødt brød.
Bagt hellefisk, tomatkompot,
fennikel og sprød salat.
2 slags stenovnsbrød.
HOVEDRETTER - BUFFET
Langtidsstegt oksecoulotte,
glaserede vinterrodfrugter og
smørpisket timiansky.
Sukkersalat unghanebryst.
Flødestegte svampe og porrer.
Urteristede kartofler.
To salater af sæsonens grønt
m/sylt, rodfrugter, perlebyg,
croutons og dressing.

MAD FRA
www.suri.dk

INDGANG
MED SPISNIN
G

445,-

Billetsalg: www.billetten.dk
Bordbestilling:
TNG. bordbestilling@gmail.com
MAD FRA

Indgang efterwww.suri.dk
20.30 kr. 345,DØRENE ÅBNES KL. 17.30
ARRANGØR: TUSE NÆS GYMNASTIKFORENING

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Facebook.com/tngforening
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JULETRÆSTÆNDING
Lørdag den 1. december i Udby

Kl. 16.00: Optakt i kirken
Hvordan pynter man et juletræ? Munter vejledning for børn og voksne.
Carl Fuglsang-Damgaard, som er ekspert i julepynt og juletræets historie
fortæller, mens han pynter kirkens juletræ sammen med de børn og voksne,
der har lyst.
Kl. 17.00: Juletræet tændes
Traditionen tro er der juletræstænding for store og små på Udby Kirketorv.
Kirkens store julekrybbe (muligvis Vestsjællands største) får også lys på, og
krybbefigurerne kommer på plads. På kirketorvet står Dagli’Brugsen klar med
æbleskiver, gløgg og varm saft til alle.

CHRISTMAS CAROLS SINGALONG OG
SMÅKAGEKONKURRENCE
SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 15.00 I UDBY KIRKE OG HUSET PÅ NÆSSET

Kom og vær med, når vi synger engelske juleklassikere og hører om gamle,
victorianske juletraditioner fra England. Traditionen tro synger kirkens kor for,
og i år har de fået selskab af Tølløse-koret.
JULESMÅKAGEKONKURRENCE
Efter vi har sunget Christmas Carols i kirken inviterer Tuse Næs Småkagekomité til julesmåkagekonkurrence i Huset på Næsset.
Alle er velkomne til at deltage. Du kan deltage i tre kategorier:
• Traditionelle, danske julesmåkager
• Udenlandske julesmåkager
• Den frie kategori, hvor der både er plads til konfekt og andre delikatesser
Vil du deltage, skal du blot aflevere dit bud i Huset på Næsset mellem kl.
14.30 og 15.00 i en kagedåse/æske/pose samt tre smagesmåkager til juryen.
Kager og dåse bortauktioneres efter konkurrencen. Overskuddet går til Kirkens Korshær. Alle er velkomne til at deltage – også i flere kategorier.
De bedste julehilsner fra Småkagekomitéen
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JUL I GAMLE DAGE

Koncert med Hagested Ensemblet
Onsdag den 12. december kl. 19.30 i Hagested Kirke
Jul i gamle dage på bondegården og i borgerstuen. Irske og skandinaviske
folketoner. Kendte juleklassikere fortolket af virtuose musikere og desuden
en eventyrlig afdeling med gamle, glemte sange.
Inden koncerten – kl. 17.30 – kan man spise en
koncertmenu i Hagested Forsamlingshus.
Pris 125 kr. Drikkevarer kan købes. Bestil plads
til spisning hos Helle på tlf: 30 55 20 08.

Igen i år
gerinde
med san
lring
reiber A
G
ie
il
c
e
C
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VESPER OG VISER - MIDVINTER
FREDAG DEN 21. DECEMBER KL. 19.00 I UDBY KIRKE
OG KL 20.00 I HUSET PÅ NÆSSET

Vi får besøg af mandskvartetten Prins Gustav Ensemblet, som synger i kirken
og medvirker sammen med Tuse Næs Salonkvartet i Huset på Næsset. Selvom julen står for døren, bestræber vi os på at ramme en tone, så du, der har
fået nok af bjældeklang og plastikglitter, også kan være med. Helt love at der
ikke sniger sig en julesang ind, vil vi dog ikke.
Som sædvanlig kan man købe mad og drikke i Huset på Næsset.

Kirkens adventskalender

e li

gj
ul

I år udgiver kirken en adventskalender, som
bliver omdelt i uge 48. Kalenderen vil være
fuld af hyggelige adventstraditioner,
påmindelser om lokale begivenheder og
små reflektioner. Børn og barnlige sjæle
kan også være med i en konkurrence.
Vi kan dog ikke love, at vi på vores rute når
ud i alle afkroge af Tuse Næs. Hvis du derfor ikke har modtaget kalenderen i løbet
uge 48, er der mulighed at hente den på
kirkekontoret ved Udby Kirke.

G læ
8

d

NYTÅRSAFTENGUDSTJENESTE
MANDAG DEN 31. DECEMBER
KL. 15.30 I UDBY KIRKE

Inden gæsterne kommer, eller du
selv skal ud, og før madlavningen
virkelig brænder på, så tag dig en
stille stund i kirken. Her kan du sige
tak for alle de gode ting, som året 2018
har budt på, og du kan bede for det kommende
2019. Eller blot sidde en stund og lade tankerne
flyve, mens vi synger ’Vær velkommen, Herrens
år’. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på
bobler og kransekage.

HELLIGTREKONGERSFEST OG
KONCERT MED VOKALGRUPPEN INTAKT
SØNDAG DEN 6. JANUAR KL. 16.00

Vi tager afsked med julen med maner i Udby Kirke og konfirmandstue, når
vi får besøg af vokalgruppen Intakt. Gruppen kommer fra Holbæk og har et
meget alsidigt repertoire - alt fra Disneys klassikere til nyere danske viser.
Til helligtrekongersfesten vil
Intakt underholde med julens
dejlige sange og salmer samt
vinterens sange. De akkompagneres af pianist Jesper Ankjær
og cellist Therese Ankjær, som
også vil spille et par duo numre.
Kom og være med, når vi også
finder vinderen af adventkalenderens ”Find dyr-konkurrence”
og hygger med kaffe og kage.
For børn og voksne.

9

BABYSALMESANG I UDBY KIRKE
TORSDAG DEN 10. JANUAR
KL. 10.00 I UDBY KIRKE

Babysalmesang for dem, der er tre måneder
og op til et år. Mødre (og fædre ;-) med
babyer er velkomne i Udby Kirke torsdage kl. 10.00. Vi synger og danser i kirken,
hygge bagefter med kaffe/te/vand og lidt
spiseligt i konfirmandstuen.
Hvis du ikke kan på torsdage men gerne vil
deltage, så skriv til os. Det kan være, at der
er mange, der bedre kan en anden dag.
Skriv til: Annelies van der Meer:
annelies_van_der_meer@hotmail.com.

FILMKLUB PÅ TUSE NÆS

Den tredje onsdag i måneden kl. 16.00 mødes
filmklubben for at se film i konfirmandstuen
ved Udby Kirke. Det er gratis at se med, og
der serveres kaffe og te. Alle er velkomne.
Du kan følge med i, hvilke film vi viser på:
www.sogn.dk/tuse-naes-sogn/kalender
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Tuse Næs

Et lokalsamfund i Holbæk Kommune.
Tuse Næs Lokalforum har modtaget nedenstående.

Borgerforslag om gang/cykel
bro fra Tuse Næs til Holbæk,
og som jeg mener vil promovere Holbæk og Tuse Næs udadtil.
Borgerforslaget skal indenfor
2 mdr. have 710 støtter.
Besøg Holbæk Kommune og
find Borgerforslag
Jeg vil gerne på vegne af Tuse
Næs komme med forslag om
en cykel/gangbro fra Tuse Næs
(Hørby Havn) til Holbæk (Valdemar Sejr vej). En sådan bro
vil forbinde halvøen Tuse Næs med Holbæk, og dermed give mulighed for
Holbæk borgere at nyde skovene og den grønne natur ved at cykle og gå fra
Holbæk over broen til Tuse Næs. Derfra kan turen gå via Mårsø og videre
tilbage til Holbæk af stisystem eller retur over broen. Borgere fra Tuse Næs
vil få en direkte cykel og gå vej til Holbæk by, hvilket både vil gavne CO2
regnskabet, men også den almene sundhed. Skolebørn vil få en mulighed
for mere direkte vej til skole og byliv i Holbæk, samtidig med at de får motion. Der arbejdes for tiden på en udbygning af boligområdet omkring
Hørby og Udby, hvorfor en sådan bro vil være en stor attraktion og gode
for nytilflyttede børnefamilier. En sådan broforbindelse vil derfor styrke
forbindelsen mellem Tuse Næs og Holbæk by. En sådan bro vil ligeledes
blive et kendetegn for Holbæk by, og samtidigt give borgere et indblik i
den grønne halvø Tuse Næs og dens naturoplevelser.
Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen
Grønhøjvænge 37
4300 Holbæk
mobil: +45 60828953
.email: mogens.lund@gmail.com

Tuse Næs en omvej værd

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes
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Ahlgade 38 | 4300 Holbæk | www.femilet.dk
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Så er det jul igen.

Besøg os i vort 2900 m2 store
overdækkede havecenter fyldt med inspiration og tilbud til en rigtig hyggejul.
Masser af færdiglavede advents- og juledekorationer
samt alt til gør-det-selv folket.
Kom indenfor og kig. Vi serverer gløgg og småkager hver
weekend frem til jul.
Samtidig ønsker vi alle vore kunder en glædelig
jul samt et godt nytår.
Audebo Havecenter 5946 0409
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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

Juleaftenmenu ud af huset d. 24/12 kr. 295.- pr. pers. Fra 1 pers.

Hovedret: Gammeldags andesteg m/ svesker, ½ æble m/ gele, rødkål, brunede og hvide kartofler og andeskysauce
• Dessert: Ris á la mande m/ kirsebærsauce
Ring og bestil inden d. 21/12, afhentes mellem 13 og 14 d. 24/12.

•

Juleplatte ud af huset kr.: 175.00 pr. couvert.

Marineret sild m/ karrysalat, fiskefilet m/ remoulade og citron, sylte m/
rødbeder og sennep, Lun leverpostej m/ bacon og champignon, glaseret
skinke m/ stuvet spinat, andesteg m/ svesker og rødkål, brie ost m/ druer.
Eks.; brød og smør. kan tilkøbes kr. 15.00 pr, couv.

Julebuffet i og ud af huset. Min 10 couverter.

Ud af huset er prisen uden brød og smør, det kan tilkøbes for kr 15.- pr
couvert.

Julebuffet 1 kr. 200.00 pr couvert.
Marineret sild, hjemmelavet karrysalat, varm fiskefilet m/remoulade og
citron, hjemmelavet leverpostej m/champignon og bacon, mørbradbøf
med bløde løg, glaseret juleskinke m/stuvet spinat, brieost og frugtsalat
m/flødeskum.
Julebuffet 2 kr. 250.00 pr couvert.
3 slags sild, lun fiskefilet m/ remoulade, gravad laks m/ rævesauce, glaseret skinke m/ stuvet spinat, andesteg m/ rødkål, frikadeller m/ surt, æbleflæsk, sylte m/ rødbeder og sennep, leverpostej m/ bacon og champignon,
oste, ris á la mande m/ kirsebærsauce.
Julebuffet 3 kr. 280.00 pr. couvert.
Marineret sild, hjemmelavet karrysalat, hjemmelavet stegte sild, varm fiskefilet m/remoulade og citron, røget laks m/røræg og asparges, æbleflæsk, andesteg m/rødkål og svesker, hjemmelavet leverpostej m/bacon og
champignon, sylte m/rødbeder og sennep, flæskesteg m/ rødkål, medister
m/rødkål, osteanretning m/3 slags oste og ris á la mande m/ kirsebærsauce.
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Husk vort flotte ta’ selv julebord 2. juledag kl. 12-15 kr.: 225.- pr. couvert
Bestil allerede nu.

Nytårsmenu ud af huset. Kr. 325.- pr. person. Fra 1 pers.
Bestilles senest d. 27/12, afhentes mellem kl. 14 og 16. d. 31/12

Forret: Enebærmarineret laks på en halv avokado, pyntet med dildcremefraiche og ørredrogn. Hertil hjemmebagt flutes og smør.
Hovedret: 2 oksemedaljoner af oksemørbrad med pommes Anna, grøntsagstimbale og cognacsauce.
Dessert: Englefløde anrettet i glas med salat af eksotisk frugt, appelsinsauce m/passionsfrugt.
Hertil kan bestilles kransekagenøddehorn til kr. 35.- pr. stk.
Husk: Ring og bestil bord.
Alle julebuffeter kan bestilles alle dage undtagen mandag
Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Vi holder lukket om mandagen.
Vi ønsker alle vores gæster
En glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen Trine og Luis

Nygade 1 · 4560 Vig
Telefon 59 31 50 03
Jan@Trundholmtryk.dk
TrundholmTryk.dk
ds
Odsherre
te
rs
stø
tionsMultifunk r
printe

Storformatprinter
Bredde: 100
cm

Hurtig levering!
print & kopi
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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

Vi ønsker vores kunder og
samarbejdspartnere en Glædelig Jul
samt et Godt Nytår.
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Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby
Samlinger i december
Traditionens tro har vi i samarbejde med Mikkel, vores præst, igen i år
aftalt, at december måneds morgensamlinger skal foregå i kirken. Det
glæder vi os rigtig meget til, da det er rigtig hyggeligt og er med til at
skabe julestemning.
Julebazar og julestue
Torsdag d. 13/12 kl. 14.00-17.00 holder skole og SFO-en julehygge for
søskende, forældre og bedsteforældre. Der vil være arbejdende værksteder, Lucia og julesang.
Der vil i år også være julebazar med boder, hvor eleverne sælger juleting, som de har lavet i skole/SFO. Der vil være lotteri og mulighed for
at købe kaffe og æbleskiver.
Juleferie
Alle eleverne går på juleferie fredag d. 21/12 og møder igen i skolen
torsdag d. 3/1, hvor SFO har åbent fra onsdag den 2. januar 19.
SFO er lukket mellem jul og nytår, men der er pasningsmulighed i andre institutioner.
Rigtig glædelig jul til alle.
Jette Kjær Jørgensen
Pædagogisk leder

Dorte Kold
Pædagogisk leder
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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: Strandgaard, Kastrup.

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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Juletræer og pyntegrønt sæson 2018
Vi har som vanligt
kvalitets juletræer samt
ædel- og pyntegrønt.

Søger du billige
udendørs juletræer og
granafdækning til haver
- kig i

I gårdbutikken kan der
have sneget sig lidt
julepynt ind mellem frø
til havens fugle, hundeog kattefoder samt
hundeguffer, seler, liner
og legetøj til hunde.

50 og 75
På gensyn

kroners bunken

Venlig hilsen
John & Pia
Løseupvej 39,
Tuse Næs
4300 Holbæk

Mobil 2044 5821

johnogpia@mail.dk




• 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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Der er 5 hjertestartere på Tuse Næs til gavn for alle.
De er alle tilgængelige 24 timer i døgnet.

Tuse Næs Hallen til venstre for hovedindgangen,
Hørby Havn ved indgangen til klubhuset,
Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge,
Ringmosevej 30 Kisserup i carport.
Strandgården Øst 19 på skur.
Husk også, at du kan downloade app’en: Hjertestarter
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 26
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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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Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.
Seniorafdelingen.

Der har desværre ikke været nok spillere til at tilmelde noget
senior hold i år.

Veteranafdelingen.

Veteranerne spiller mandage kl.19.30. 1 holdet spiller i Mesterrækken og ligger
på 3 pl.
2. holdet ligger på 5 pl. og 4 herrer holdet ligger på 2 pl.
Nærmere oplysninger kan fås hos vores veteranleder Flemming Hansen på telefon
5946 1727.

Ungdomsafdelingen.

Ungdommen træner mandage fra kl.16-17 hold1 og kl.16.30-18.00. Det er rigtigt
dejligt der er kommet så mange børn for at lære at spille badminton. Stor tak til de
forældre der hjælper Henrik med træningen. Der er juleafslutning d.17-12 med
hyggespil i hallen og julesjov i kiosken efterfølgende, mere info følger. Husk at
tilmelde jeres børn til de stævner der bliver tilbudt, det er rigtigt hyggeligt og
lærerigt
at spille imod andre spillere. Der er tællere/hjælpere i de forskellige haller. Tuse
Næs Badminton afholder
stævne d. 6/1 så lav plads i kalenderen. Det er gratis alle spiller stævner. Held og
lykke på banerne.

Motionistafdelingen.

Spiller torsdage fra kl. 20.15. Kontakt Hartvig på 60809012 for nærmere info.

Leje baner
Der er også mulighed for at leje baner man / onsdage.
Kontakt vores kasser Bjarne Elm Jensen for nærmere info.
Kontakt Bjarne på 60547410 eller bjarne_elm@live.dk

Tuse Næs Badmintonklub ønsker
god jul og et godt nytår.
29
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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

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
30

ingen
ekstragebyr i
weekender

Åbent hus

Søndag d. 16. dec.
Kl. 10.00 – 16.00
Kom og nyd den flotte udsigt.
Vi sælger: Juletræer – pyntegran
og gran til æresporte.

Selvskovning

Tag familien med og skov selv Jeres træ, hvis I har lyst,
ellers find et på græsplænen hele december måned,
den 24. lukker vi kl. 12.00

Tuse Næs Plantage

Lindebjergvej 7 Egon og Sally 2166 7261/9396 1272

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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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

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.
Jeg holder lukket mellem jul og nytår.

Salon Krøltop udvider produktserien fra ID hair
med en grøn serie.
Jeg ønsker alle mine kunder
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

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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Butik – Galleri – Café

Karin Stensen: Tryk og maleri.
Masser af julegaveideer
i butikken.
Vi ønsker alle en god jul.
Julekoncert d. 16. dec. kl. 18.00
Med solotrompetist Ole Andersen
og operasanger Anette Simonsen.
Vi serverer suppe, kaffe og kage.
Pris kr. 250.Køb billetter i butikken i god tid.
Begrænset antal pladser.

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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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

Ingen lukkedage hele sommeren/ før påske

Børnehaven
Tuse Næs

- Nærvær
- Fællesskab
- Et Aktivt udeliv - Det gode børneliv
Nærmere information på:
Facebook eller www.boernehaven-tusenaes.dk
I er altid velkommen til at komme på besøg.

Elvangs Blomster

Løserupvej 5. Udby
Tlf: 59 46 25 65 Mobil: 21 20 21 09

Vi sælger igen i år juletræer og pyntegran.
Vi laver også i år kranse og puder til kirkegårde, som sælges til rimelige priser, bestillinger modtages. Vi har stadig kartofler og frugt.
Åben alle dage 9.00 – 18.00.
NB. onsdag 15.00 til 18.00

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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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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Hegnsklipning,
Alt markarbejde udføres.
Wrap, hø og halm sælges.
Hansen Maskinstation.
Tlf.: 59 46 21 22
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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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22/08/2017 11.30

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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DECEMBER I KIRKERNE

Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.
Fredag den 30. november
Vesper og Viser kl. 19.00 i Udby Kirke og derefter i Huset på Næsset
Lørdag den 1. december
Fortællinger om julepynt i Udby Kirke kl. 16.00 og juletræstænding på
Udby Kirketorv kl. 17.00
Søndag den 2. december kl. 10.00
Første søndag i advent i Udby Kirke. Bøn, Brunch og Bingo.
Søndag den 2. december kl. 14.00
Jul i kirken og på torvet i Hagested
Onsdag den 5. december kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter
Søndag den 9. december kl. 10.00
Anden søndag i advent i Hørby Kirke
Søndag den 9. december kl. 15.00
Christmas Carol Singalong og småkagekonkorrence i Udby Kirke
Onsdag den 12. december kl. 19.30
Julekoncert med Hagested Ensemblet i Hagested Kirke
Søndag den 16. december
Ingen højmesse i Hagested eller på Tuse Næs.
Der henvises til Butterup Kirke kl. 10.30 v/ Pia Heegaard Lorentzen
Fredag den 21. december kl. 19.00
Vesper og Viser i Udby Kirke og derefter i Huset på Næsset
Søndag den 23. december kl. 10.00
Fjerde søndag i advent i Hørby Kirke. De ni læsninger.
Juleaften - 24. december
Juleaftensgudstjeneste på Mårsø Ældrecenter kl. 11.00
Juleaftensgudstjeneste i Hagested Kirke kl. 13.00
Juleaftensgudstjeneste for børn i Udby Kirke kl. 14.00
Juleaftensgudstjeneste i Hørby Kirke kl. 15.00
Juleaftensgudstjeneste i Udby Kirke kl. 16.00
BRUG FOR KIRKEBIL?
Juledag - 25. december kl. 10.00
RING 5943 4343
Højmesse i Udby Kirke
Anden juledag - 26. december kl. 10.00
Højmesse i Hørby Kirke
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Nytårsaften - 31. december
Nytårsaftensgudstjeneste kl. 14.00 i Hagested Kirke
Nytårsaftensgudstjeneste kl. 15.30 i Udby Kirke

2019

Søndag den 6. januar kl. 16.00
Helligtrekongersfest og koncert med vokalgruppen Intakt i Udby Kirke
og konfirmandstue. Kom og tag afsked med julen. For børn og voksne.

KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
Sognepræst
Mikkel Vale
Graver
Carsten Olsen
Helle Pedersen
Organist
Annelies van der Meer
Kirkesanger
Maria Hede Andersen
Regnskabsfører
John Lygaard
MENIGHEDSRÅDET
Formand
Marianne Pedersen
Næstformand/sekretær Søren Hilm
Kirkeværge
Lotte Højgaard
Kasserer
Lotte Hermansen
Kontaktperson
Niels Jørgensen
Aktivitetsudvalg
Kinnie Thea Hjort

59461078
59461012
61609338
22152286
20482401 / 59461425
23204649 / 59461603
72367322
29682617 / 59462627
41955480 / 59461504
60155240
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TUSE NÆS

