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Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.
Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.

Veteranafdelingen.
Veteranerne træner mandag og torsdag aften, hovedtræningen mandag aften fra
Veteranafdelingen.
kl.
19.30-21.30 og torsdag fra kl. 20.15 – 22.15. 1. holdet er kommet i
Veteranerne
træner
og torsdag
hovedtræningen
aften fra
oprykningsspillet
ogmandag
ligger sidst
i feltet.aften,
2. holdet
ligger sidst imandag
A-rækken.
kl.
19.30-21.30
og
torsdag
fra
kl.
20.15
–
22.15.
1.
holdet
er
kommet
i
Nærmere oplysninger kan fås hos vores veteranleder Flemming Hansen på telefon
oprykningsspillet
og ligger sidst i feltet. 2. holdet ligger sidst i A-rækken.
5946
1727.
Nærmere
oplysninger
Ungdomsafdelingen. kan fås hos vores veteranleder Flemming Hansen på telefon
5946 1727. har sidste træning mandag d. 8-4 grundet den tidlige påske i år, men
Ungdommen
I Ungdomsafdelingen.
kan se frem til fælles afslutning med både børn og forældre med fælles spil i
Ungdommen
har sidste
træning
8-4er
grundet
dender
tidlige
påske i år,
hallen
og klubben
indkøber
madmandag
og håberd.der
forældre
kan komme
ogmen
I
kan
se
frem
til
fælles
afslutning
med
både
børn
og
forældre
med
fælles
spil
hjælpe med borddækning og tilberedning af maden d. 26-4. Der bliver delt i
hallen og klubben
indkøber mad og håber der er forældre der kan komme og
invitationer
ud til børnene.
hjælpe
med
borddækning
og tilberedning af maden d. 26-4. Der bliver delt
Motionistafdelingen.
invitationer ud til børnene.
Tag naboen med og få et par hyggelige timer og sved på panden. Man møder op i
Motionistafdelingen.
hallen, hvor der bliver lavet forskellige runder. Der spilles torsdage kl.20.15.
Tag naboen med og få et par hyggelige timer og sved på panden. Man møder op i
Kontakt Hartvig på 60809012 for nærmere info.
hallen, hvor der bliver lavet forskellige runder. Der spilles torsdage kl.20.15.
Leje baner
Kontakt Hartvig på 60809012 for nærmere info.
Der er også mulighed for at leje baner man / onsdage.
Leje baner
Kontakt
vores
kasserfor
Bjarne
for nærmere info.
Der er også
mulighed
at leje Elm
banerJensen
man / onsdage.

Kontakt
på 60547410
eller Jensen
bjarne_elm@live.dk
KontaktBjarne
vores kasser
Bjarne Elm
for nærmere info.
Kontakt Bjarne på 60547410 eller bjarne_elm@live.dk

Vel mødt i Tuse Næs Badmintonklub
Vel mødt i Tuse Næs Badmintonklub

Tuse Næs Badminton afholder Generalforsamling
Tuse
Næs
Badminton
Tirsdag
den
23-04-2019
kl.afholder
19 i TuseGeneralforsamling
Næs Hallens Cafeteria
Tirsdag den 23-04-2019
kl.ifølge
19 i Tuse
Næs Hallens Cafeteria
Dagsorden
vedtægterne.
Det reviderede
regnskab
og dagsorden
kan rekvireres
Dagsorden
ifølge
vedtægterne.
ved henvendelse
kasserer.
Det reviderede
regnskabtil
ogklubbens
dagsorden
kan rekvireres
ved henvendelse til klubbens kasserer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
Forslag,
ønskes
behandlet
på generalforsamlingen,
skalder
være
afleveret
skriftligt
til formanden
skal være afleveret
skriftligt
til formanden
inden den
7. april.
inden den 7. april.
På bestyrelsens vegne
På bestyrelsens
Jan Krusevegne
Jan Kruse
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

FOR BØRN
OG DERES
FAMILIER

BØRNE- OG FAMILIEKIRKE I UDBY KIRKE
FREDAG DEN 12. APRIL KL. 16.30-CA. 18.30

Vi indleder påskeferie med en god stund i kirken og
konfirmandstuen. Vi skal både høre den drabelige historie om hvordan Jesus gav sit liv for sine venner og døde
på korset, men også det glade budskab om, at han
overvandt døden og blev levende igen.
Vi skal synge sange og på påskeskattejagt, og så skal vi
spise sammen - ikke påskekylling - men derimod grillkylling og pomfritter.
Maden er gratis, men tilmelding er nødvendig
senest onsdag den 10. april til Ane K. Kjærsgaard
på anekk1208@gmail.com.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

BABYSALMESANG I UDBY KIRKE
TORSDAGE 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.
Tilmeld dig til Annelies van der Meer:
annelies_van_der_meer@hotmail.com.

FILMKLUB PÅ TUSE NÆS
Onsdag den 10. april kl. 15.00
i konfirmandstuen ved Udby Kirke

Mit liv som geiha (2005)
Som en lille pige bliver Chiyo solgt til et geisha-hus, hvor
hun gennemgår en ond og udmattende træning frem
mod sin debut som selskabsdame og elskerinde. Lederen
Hatsumomo er misundelig på Chiyous skønhed, og livet
er hårdt indtil rivalen Mameha, tager hende under sine
vinger og Chiyo begynder sin forvandling til den eftertragtede geisha Sayuri. (Instruktion: Rob Marshall)
----Det er gratis at se med, og der serveres kaffe og te.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Hedi Høck på 24603848 eller hedih@mail.dk.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

PÅSKEN I HAGESTED OG PÅ TUSE NÆS
Fredag den 12. april kl. 16.30-18.30
Børnekirke i Udby Kirke. Vi skal høre, hvad der skete i påsken i Jerusalem for
næsten 2000 år siden. Bagefter skal vi lege påskelege, hygge og spise sammen. Alle børn og deres familie er inviteret.
Palmesøndag den 14. april kl. 10.00
Højmesse med efterfølgende brunch i Udby Kirke.
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00
Aftengudstjeneste i Hagested Kirke med efterfølgende påskemåltid, fællesskab, sang og konkurrence. Maden er gratis, men tilmelding nødvendig på 30
51 99 43 eller miva@km.dk senest tirsdag den 16. april.
Langfredag 19. april kl. 15.00
Passionsgudstjeneste i Hørby Kirke. I samarbejde med kirkemusikerne fra
Svinninge og Gislinge Sogn vil vi - organist, sanger og præst fra Tuse Næs holde en musikgudstjeneste, hvor vi følger Jesu lidelse og død i læsninger og
korværker.
Påskelørdag den 20. april kl. 21.00
Påskenatsgudtjeneste i Hagested Kirke. Efter oldkirkeligt forbillede begynder
vi påskefesten ved solens nedgang påskelørdag. Udover jublende musik med
Hagestedensemblet og stærke fællessalmer vil der være båltænding på kirkegården samt påskeæg og bobler.
Påskemorgen den 21. april kl. 10.00
Højmesse i Udby Kirke. Kirkens kor medvirker til at gøre dagen festlig. Efter
gudstjenesten fejrer vi opstandelsen med påskeæg og kaffe.
Anden påskedag den 22. april kl. 10.00
Højmesse i Hørby Kirke. Eftertanke: ’Hvad er det at møde den opstandne
Jesus i live igen?’ Om de første disciples oplevelser og tro, og om hvordan vi
som moderne mennesker kan tage påskens budskab til os.
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Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby

Vores fantastiske tur til London
Endelig blev det den 5/2-19, og vi mødtes allerede kl 5:45 på skolen, hvor vi
pakkede bilerne og kørte kl 6:00 mod Kastrup Lufthavn. Kl 10:20 fløj vi mod
Gatwick Airport.
Da vi var kommet til Gatwick Airport tog vi toget mod London Centrum og så
Little Ben, Big Ben, Westminster Abbey og London Eye. Vi tog til vores hostel
og fik aftensmad og gik i seng.
Næste dag tog vi til Natural History Museum bagefter gik vi ad Oxford Street
til British Museum. Vi spiste aftensmad på hostel og aftenhyggede. Nogen gik
en tur ned til Themsen. Torsdag morgen facetime’ede vi med skolen mens de
havde morgensamling og så tog vi til Madame Tussauds som er et voksmuseum og bagefter tog vi til Camden Market, men der var vi ikke så lang tid. Til
aften spiste vi på en asiatisk buffet og der var SOFTICE kamp om den flotteste
softice. Vi tog toget til Covent Garden for at komme hen til Lyceum Theatre
hvor vi skulle se The Lion King, som tog 2 timer og 45 min med pause.
Næste dag skulle vi HJEM, og vores forældre hentede os i lufthavnen.
Det har været en fantastisk tur, og vi er glade for at alle elever på afdeling
Udby har stået sammen så vi kunne komme på denne tur. De fleste synes at
Madame Tussauds og Lion King var det bedste og sjoveste ved vores tur.
Skrevet af Jessica, Sebastian og Amanda

6.U på Trafalgar Square, på vej til Madame Tussauds
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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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Tuse
TuseNæs
NæsKøreKøre-ogogRideforening
Rideforening
Udby
Udby
Kirkevej
Kirkevej
21,21,
4300
4300
Holbæk
Holbæk
tnkr.rideklub@gmail.com
tnkr.rideklub@gmail.comwww.tnkr.dk
www.tnkr.dk

D.27.feb
D.27.feb
blev
blev
generalforsamlingen
generalforsamlingen
afholdt.
afholdt.
I bestyrelsen
I bestyrelsen
siger
siger
vi vi
taktak
forfor
indsatsen
indsatsen
til til
Else
Else
Marie,
Marie,
derder
harhar
vlagt
vlagt
at træde
at træde
udud
af af
bestyrelsen.
bestyrelsen.
Men
Men
vi vi
siger
siger
ikke
ikke
helthelt
farvel,
farvel,
da da
hunhun
forsætter
forsætter
i klubben
i klubben
som
som
rytter
rytter
ogog
stårstår
bl.a.
bl.a.
forfor
”Rid
”Rid
forfor
en en
dommer”
dommer”
med
med
Peter
Peter
Fischer
Fischer
d.12.maj.
d.12.maj.
I bestyrelsen
I bestyrelsen
siger
siger
vi vi
derfor
derfor
velkommen
velkommen
til til
et nyt
et nyt
ansigt,
ansigt,
Tine
Tine
Visholm
Visholm
Nielsen.
Nielsen.
TilTil
generalforsamlingen
generalforsamlingen
blev
blev
derder
også
også
deltdelt
pokaler
pokaler
udud
forfor
mest
mest
vindende
vindende
ryttere
ryttere
i i
2018:
2018:
Dressur
Dressur
hest:
hest:
Jacqueline
Jacqueline
Andersen
Andersen Spring
Spring
hest:
hest:
Monica
Monica
Sørensen
Sørensen
Dressur
Dressur
pony:
pony:
Anine
Anine
Vogelsang
Vogelsang
Spring
Spring
pony:
pony:
Anine
Anine
Vogelsang
Vogelsang
Military
Military
hest:
hest:
Amalie
Amalie
Ravn
Ravn
Petersen
Petersen
Den
Den
2.marts
2.marts
redred
vi vi
traditionen
traditionen
trotro
fastelavnsridning.
fastelavnsridning.
DerDer
deltog
deltog
i åri år
2121
ekvipager.
ekvipager.
Tuse
Tuse
Næs
Næs
Køre
Køre
ogog
Rideforening
Rideforening
vilvil
gerne
gerne
sige
sige
TUSIND
TUSIND
TAK
TAK
forfor
allealle
de de
gode
gode
modtagelser
modtagelser
vi vi
fikfik
rundt
rundt
omom
på på
Næsset.
Næsset.
DerDer
er er
blevet
blevet
budt
budt
på på
altalt
frafra
hjemmelavede
hjemmelavede
fastelavnsboller
fastelavnsboller
til til
rugbrødsmadder,
rugbrødsmadder,
“en“en
lille
lille
en”,
en”,
kakao,
kakao,
slik,
slik,
pølsehorn,
pølsehorn,
gulerødder
gulerødder
til til
hestene
hestene
mm.
mm.
- og
- og
udud
over
over
det,det,
er er
derder
blevet
blevet
raslet
raslet
flotflot
ind,
ind,
så så
resultatet
resultatet
blev
blev
i åri år
10522
10522
kr kr
som
som
gårgår
til til
ungdomsarbejdet
ungdomsarbejdet
i rideklubben
i rideklubben
- stor
- stor
TAK
TAK
forfor
alles
alles
bidrag!
bidrag!
TAK
TAK
til til
allealle
rytterne,
rytterne,
derder
deltog
deltog
med
med
flotte
flotte
ogog
kreative
kreative
kostumer
kostumer
ogog
TAK
TAK
til til
publikum,
publikum,
derder
mødte
mødte
talstærkt
talstærkt
opop
både
både
omom
morgen
morgen
til til
bedømmelsen
bedømmelsen
ogog
omom
eftermiddagen
eftermiddagen
til til
tøndeslagning.
tøndeslagning.
OgOg
til til
slutslut
en en
storstor
TAK
TAK
til til
Dagli
Dagli
Brugsen
Brugsen
Tuse
Tuse
Næs
Næs
forfor
venligst
venligst
at sponsere
at sponsere
fastelavnsboller,
fastelavnsboller,
kaffe,
kaffe,
kakao,
kakao,
kattekroner
kattekroner
ogog
fastelavnsboller.
fastelavnsboller.
Resultatet
Resultatet
forfor
publikumsafstemningen
publikumsafstemningen
af af
bedste
bedste
udklædning
udklædning
2019:
2019:
Pony:
Pony:
Hest:
Hest:
1. Annika
1. Annika
Holmboe
Holmboe
(Snehvide
(Snehvide
&&
DeDe
7 små
7 små
dværge)
dværge)1. Maj
1. Maj
Therkildsen
Therkildsen
(Politi)
(Politi)
2. Andrea
2. Andrea
Kjerside
Kjerside
(Hattemager)
(Hattemager)
2. Marie
2. Marie
Kristensen
Kristensen
(Musketer)
(Musketer)
3. Maja
3. Maja
Pedersen
Pedersen
(Mikkel
(Mikkel
Hansen)
Hansen)
4. Freja
4. Freja
Nørlem
Nørlem
(Soldat)
(Soldat)
Tøndeslagning:
Tøndeslagning:
Pony:
Pony:
Hest:
Hest:
Kattedronning:
Kattedronning:
Nanna
Nanna
Elfenbein
Elfenbein
(Jack
(Jack
Sparrow)
Sparrow) Kattedronning:
Kattedronning:
Kia/Emma
Kia/Emma
(Apoteker)
(Apoteker)
Kattekonge:
Kattekonge:
Maja
Maja
Pedersen
Pedersen
(Mikkel
(Mikkel
Hansen)
Hansen)
Kattekonge:
Kattekonge:
Anne-Sofie
Anne-Sofie
(Dronning)
(Dronning)
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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
16

Nygade 1 · 4560 Vig · Telefon 59 31 50 03
Jan@trundholmtryk.dk · Heidi@trundholmtryk.dk
Følg os på facebook!
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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

Søndagsbuffet 7+14+28 april kl. 12 – 15. kr. 175.- pr. couvert.
Børn under 12 år ½ pris. Bordbestilling nødvendig.

Stort Påske ta’ selv bord kr. 198.- pr. couvert
Skærtorsdag, langfredag 1. og 2. påskedag kl. 12 – 15
Børn under 12 år ½ pris. Bordbestilling nødvendig.
Påskebuffet ud af huset. Alle Påskedage.
Min. 10 personer. Kr. 235.- pr. couvert.
Karrysild. Rugmelsstegte sild. Hjemmerøget laks m/ røræg. Meuniere stegt rødspættefilet m/ remoulade og citron. Ovnstegt landkylling m/ hjemmelavet agurkesalat og rabarberkompot. USA oksecuvetter m/ kold kartoffelsalat. 2 slags ost m/ kiks, vindruer og peberfrugt. Frugtsalat.
Leveres uden brød, smør og fedt.
Kan tilkøbes for 15. kr. pr. person.
Påskeplatte ud af huset kr. 160.- pr. couvert.
Marineret sild + karrysalat. ½æg med rejer. Meuniere stegt rødspættefilet m/ remoulade og citron. Gravet laks m/ rævesauce. Leverpostej m/ bacon og champignon. Mørbradbøf m/ bløde løg. Ost
m/ vindruer og peberfrugt.
Leveres uden brød, smør og fedt.
Kan tilkøbes for 15. kr. pr. person.
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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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

Forkæl dine fødder
hos fodplejer
Kirsten Kaagaard
Kisserupvej 23, Udby. 4300 Holbæk
2281 7831/5946 1560
Kommer gerne hjem til dig.

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05
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Vi kan også tilbyde levering ved faste bestillinger,
Ring og få en aftale med Bagermester Anders.

Nyt fra Boldklubben
Så er udendørs sæsonen godt i gang
Årgang

Træningstid

Damesenior
Herresenior

Mandag
Kl. 18.00-20.00
Tirsdag og
Torsdag
kl. 18.00-19.30

Fælles træning /
Oldboys m.m.

Søndag
Kl.10.30

U13 Piger

Tirsdag
Kl. 17.00-18.00

Træner

Jeanne Søe Pedersen
Kontakt: 29914010
jeanne@markeslevgaard.dk
Nicklas Knudsen
Michael Farver
Kontakt: 60311000
Michael@favers.dk
Assistenttræner: Morten
Dannerhøj Hansen
mortendannerhoj@hotmail.com
Kontakt: Flemming Sørensen
40333518
Kim Omø Carlsen 22128595

Er du kvinde over 18 år, og savner at komme ud og dyrke lidt motion og
være en del af et godt fællesskab, så mød op til en prøve time mandag
kl.18.30 - 20.00 i Tuse Næs Boldklub.
Vi går op i at have det sjovt, at alle føler sig velkommen og at alle er en del af
fællesskabet. Hvis du har gejsten for at spille fodbold eller lærer det, så kom
forbi og se om det kunne være noget for dig.
Vel mødt
Tuse Næs Boldklub

Landsindsamling til

Kræftens bekæmpelse
Søndag den 7. april 2019 med start fra Æblevej 4 kl. 10.00
Meld dig som indsamler til Erling Nielsen på:
ebnnielsen@dbmail.dk eller 23808667
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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 14

Mårsø
Områdecenter.
Den 3. april kl. 13.00.
Præsentation af forårs og
sommermoden.
Den 14. april kl. 13.00.
Påskemarked med masser
Af boder
Den 1. maj kl. 13.00.
Pakkeleg.
På gensyn Kaffedamerne
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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
16

17

18

19

20
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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
22

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

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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MURER & ENTREPRENØR

Butik – Galleri – Café
Galleriudstilling den 13. april - 7. juni
Væverne i Vestsjælland
Keramik: Tue Poulsen
Den 25. april Well - Næs - Aften
Denne aften sætter vi fokus på forskellige elementer i din trivsel.
Mød Fie fra klar til trivsel og Lone fra
Sæbeværkstedet.
Arrangementet er med spisning, kaffe
og kage. Billetter købes i butikken.
Husk vor sommerkoncert d. 4. august
Åben: to. - søn.
Kl. 11 - 17 eller efter aftale
Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk
59461623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

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

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.
24
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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.

D. 6. april

fejrer jeg at jeg har haft salonen
på Blåbærvej i 10 år
samt at jeg har været frisør i 20 år.

Derfor holder jeg åbent

hus/reception og inviterer
til pølser og drikkevarer i salonen kl. 14 til 17.
Alle er velkommen.

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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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 &

ingen
ekstragebyr i
weekender

ANTENNESERVICE

27

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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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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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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• 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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Hegnsklipning,
Alt markarbejde udføres.
Wrap, hø og halm sælges.
Hansen Maskinstation.
Tlf.: 59 46 21 22
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APRIL I KIRKERNE

Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.
Torsdag den 4. april kl. 10.00 (samt 11. og 25. april)
Babysalmesang i Udby Kirke
Søndag den 7. april
Ingen gudstjeneste på Tuse Næs.
Der henvises til Butterup Kirke kl. 10.30 v/ Lene Funder
Onsdag den 10. april kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter. Vi synger påskesalmer.
Onsdag den 10. april kl. 15.00
Filmklubben viser ’Mit liv som geisha’ i konfirmandstuen ved Udby Kirke
Fredag den 12. april kl. 16.30
’Børnepåskekirke’ i Udby Kirke.
Palmesøndag den 14. april kl. 10.00
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch.
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00
Gudstjeneste i Hagested Kirke med efterfølgende påskemåltid i
forsamlingshuset. Tilmelding: miva@km.dk senest tirsdag den 16. april.
Langfredag den 19. april kl. 15.00
Passionsgudstjeneste i Hørby Kirke (se omtale)
Lørdag den 20. april kl. 21.00
Påskenatsgudstjeneste i Hagested Kirke (se omtale)
Påskedag, søndag den 21. april kl. 10.00
Højmesse i Udby Kirke med kirkens kor (se omtale)
Anden påskedag, mandag den 22. april kl. 10.00
Højmesse i Hørby Kirke (se omtale)

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

Onsdag den 24. april kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter
Onsdag den 24. april kl. 19.00
Fælles menighedsrådsmøde for Hagested og Kirkerne på Tuse Næs.
Søndag den 28. april
Ingen gudstjeneste på Tuse Næs.
Der henvises til Tuse Kirke kl. 10.30 v/ Pia Heegaard Lorentzen.
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KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
Sognepræst
Mikkel Vale
Graver
Carsten Olsen
Helle Jensen
Sognemedhjælper
Ane K. Kjærsgaard
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
60154241
61609338
22152286
20482401 / 59461425
23204649 / 59461603
72367322
29682617 / 59462627
41955480 / 59461504
60155240
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TUSE NÆS

