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Den gamle redaktørs side.

Februar er fastelavnsmåned og der er
også generalforsamlinger.
Se mere inde i bladet.

Ha’ det godt – pas godt på jer selv og på andre.
Venlig hilsen
Kjeld Malte.
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Hørby Kultur- og Forsamlingshus
indkalder til
Ordinær generalforsamling
BEMÆRK ÆNDRET DATO
Tirsdag, den 25. februar 2020 kl. 19:00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Indkomne forslag.
Valg
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
b. Valg af suppleant.
6.
Valg af revisor.
7.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 må være
bestyrelsen i hænde senest den 3. februar 2020.
Efter generalforsamlingen er forsamlingshuset vært ved et mindre
traktement.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Jens Ole Nielsen
formand

Skal du have fest? Skal du holde møde eller foredrag?

Hørby Forsamlingshus danner den ideelle ramme om Jeres familiefester,
møder, konferencer eller kurser. Vi har en stor og en lille sal, samt
mødelokale. Endvidere forefindes der et stort køkken. Der er service, borde
og stole til i alt 100 personer.
Perfekt beliggenhed – skal opleves.

Hørby Kultur og Forsamlingshus Tlf. 59 46 11 29
Mail: hoerbyforsamlingshus@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/hoerbyforsamlingshus
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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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Nyt fra Udby skole, område Katrinedal
Nyt navn
Så er der igen kommet nyt navneskilt foran skolen 😊😊. Nu hedder vi
Udby skole, område Katrinedal
Indskrivning
I skrivende stund venter vi på at få at vide hvor mange elever, der starter i 0. klasse til sommer. Vi har en forventning om, at det bliver flere
end der startede i 2019.
Lejrskole
Vores 6. klasser er godt i gang med at planlægge årets lejrskole. Turen
går i år til Island d. 27/4 – 1/5. Eleverne har kontakt med en klasse i
Reykjavik, som de bl.a. har skrevet julekort til. Vores elever skal bo i en
hytte uden for Reykjavik, og skal opleve en masse af Islands attraktioner, de skal selvfølgelig også være sammen med eleverne fra Reykjavik.

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

Jette Kjær Jørgensen
Pædagogisk leder

Dorte Kold
Pædagogisk leder
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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.
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Klinik for zoneterapi og massage.
Mulighed for aften tid.

Dorthe Riis Ingrisch

Højlystvej 32, Tuse Næs 4300 Holbæk
Tlf.nr. 61 46 78 95
Følg os på Facebook
FDZ Zoneterapeut




• 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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Totalentreprise · Tagarbejde · Tilbygning
Terrasser · Sommerhuse · Vinduer og døre

- din lokale tømrermester

Mårsøvej 4 - 4300 Holbæk
Tlf.: 59 43 18 58

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
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SALMESANG for babyer og tumlinger
Torsdage i Udby Kirke

Mødre (og fædre ;-) med børn er velkomne i Udby Kirke. Vi
synger og danser i kirken ca. 45 minutter. Bagefter er der
hygge med kaffe/te/vand og lidt spiseligt i konfirmandstuen.
Kl. 9.30: Babysalmesang for dem, der er
tre måneder og op til et år.
Kl. 10.30: Tumlingesalmesang for før-skole-børn.
Tilmelding: annelies_van_der_meer@hotmail.com.

FASTELAVNSGUDSTJENSTE

Søndag den 23. februar kl. 13.00 i Udby Kirke
Vi begynder i Udby Kirke og fortsætter bagefter på kirketorvet med tøndeslagning, kakao,
kaffe, fastelavnsboller og præmier til de bedst
udklædte. I samarbejde med Dagli’Brugsen
Tuse Næs.

BØRNEKIRKE med teater

Fredag den 28. februar kl. 16.30-18.30 i Udby Kirke
Vi får besøg af Jens Jødal fra Kirketeateret, som optræder med ’Den
barmhjertige samaritaner’. Konfirmandstuen er omdannet til bamsehospital, og der er bamser, der har brug for plaster og forbindinger. Hvis
din egen bamse eller dukke slået sig, må du gerne tage ham/hende
med. Vi skal også lave vores eget, lille førstehjælps-kit. Menuen består
af lasagne. Tilmelding senest onsdagen før på anekk1208@gmail.com

TÅRNAGENTER i Hagested Kirke

Lørdag den 22. februar kl. 13.00-17.00
Tårnagent 007
Igen i år kan nysgerrige børn være med, når vi
har tårnagentdag for de 6-10-årige i Hagested Kirke. Vi
skal på opdagelse i kirken, lave kreative aktiviteter og hygge med
varm kakao. Børn i aldersgruppen får invitation med posten, men
tilmeld dig gerne allerede nu på anekk1208@mail.com
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VINTERAFTEN I FORSAMLINGSHUSET

HØR OM ØL i Hørby Kultur- og forsamlingshus
Tirsdag den 18. februar kl. 18.00
Munkebryg og klosterøl. Munkene brugte ikke kun tiden på at læse og
bede. Bag klosterets mure udviklede der sig mange fine kunstarter og
håndværk. En af de stadigt levende er ølbrygningen, som de forfinede
til det ypperste.
Men det er ikke kun munkene, vi kan takke for øllen. Allerede vores hedenske forfædre i vikingetiden læskede sig med denne drik. Ja, eftersigende var det sådan ved den oldnordiske
midvinterfejring, som de kaldte yule, at
det ikke var noget, man fejrede, det var
noget man drak.
Tilmelding og pris

Én aften: 75 kr. pr. pers.
Drikkevarer købes særskilt.

t og
Simrere
ning
ld
underho

Tilmelding til:
Ane K. Kjærsgaard på e-mail
anekk1208@gmail.com.
Betaling med MobilePay til
Tuse Næs Menighedsråd på
701705 eller i døren.
Tilmeldningsfrist: 16. februar

KONCERT MED SOULMISSION
Søndag den 8. marts kl. 15.00
i Hørby Kirke
En gospeloplevelse med Jasmin
Gabay, Linda Andrews, Marcel Gbekle
og James Sampson.
Billetter koster 150 kr. pr. pers. og kan
bestilles via Sidesporets hjemmeside:
www.sidesporet.dk/event/soulmission
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AFTENGUDSTJENESTER I FEBRUAR
HAGESTEDAFTEN i Hagested Kirke
Torsdag den 6. februar kl. 18.00
En gang om måneden i vinterhalvåret
er der fællesspisning kl. 18.00 i Hagested Forsamlingshus og efterfølgende
aftengudstjeneste kl. 19.00 i Hagested Kirke. Der er lidt underholdning
i forsamlingshuset og i kirken spiller
Hagested Ensemblet for. Det er gratis
at spise med. Tilmelding til Mikkel Vale
på km.dk/ 3051 9943.

VESPER OG VISER i Udby Kirke
Aftenandagt kl. 19.00 i Udby Kirke og
fredagsbar og visesang kl. 20.00 i
Huset på Næsset.
Fredag den 31. januar kl. 19.00
En aften med engelske og irske sange.
Hagested Ensemblet spiller med.
Fredag den 28. februar kl. 19.00
Aftenen står i kærlighedens tegn, når vi
fejrer Sankt Valentin.

FILMKLUBBEN PÅ TUSE NÆS

Onsdag den 19. februar kl. 15.00
Filmklubben viser den franske film Drengen med cyklen af
Jean-Pierre og Luc Dardenne i 2011. En hjertevarm skildring af
Cyril, som bor på et børnehjem. Hans far kan ikke magte ham, og
moderen er forsvundet. Cyril er rastløs med kriminelle tendenser,
men møder frisøren Samantha, som prøver på at få ham på ret køl.
Det er ikke uden konsekvenser for både Cyril og Samantha.
Det er gratis og se med. Har du spørgsmål, er du velkommen til
kontakte Hedi Høck på 2460 3848 eller hedih@mail.dk.
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PRÆSTEN PÅ STUDIEORLOV

I præsternes overenskomst er der mulighed for, med jævne mellemrum, at
søge om 3 måneders studieorlov med løn. Det er nok ud fra den idé, at hvor
der kommer ord og tanker ud, skal der også ord og tanker ind.
I efteråret søgte jeg og fik bevilget orlov i juli, august og september 2020. I
min orlovsperiode vil biskoppen ansætte en vikar, så det almindelige kirkeliv
vil fortsætte, og man kan selvfølgelig blive viet, få døbt sine børn og begravet
sine kære, mens jeg er bortrejst.
Dengang: I vildmarken med kano, kors og kaffekedel
For otte år siden havde jeg også studieorlov. Jeg brugte tre måneder i den
skandinaviske vildmark - mest nord for polarcirklen - med min kano, mit telt,
min fiskestang og en enkelt bog.
Min studieorlov havde to emner: Glæde og pilgrimstanken. Hver uge forkynder præster det glædelige budskab, men bliver kirkegængere glade? Ligeså
glade, som når ens favorit fodboldshold vinder? Som når man er nyforelsket?
Som når man fanger en rekordfisk? Jeg tog ud i vildmarken ”på jagt efter de
syv store glæder”; syv ting, der gjorde midaldrende mænd, som mig selv,
godt kisteglade. Man kan finde tre små film på youtube om min rejse. Filmene hedder: I vildmarken med kano, kors og kaffekedel.
For det andet studerede jeg pilgrimsteologi: Hvilken åndelig gevinst er der
ved at vandre afsted? Vi lutheraner tror jo ikke, at Gud er mere nærværende
i Rom eller Betlehem, end han er i Megacentret i Holbæk. Alligevel kaster
moderne mennesker sig ud på vandring og ofte med de gamle pilgrimsbyer
som mål. Samtidig er pilgrimstanken meget levende i dag, forstået således at
mange bruger billedet af en rejse, når de tænker over livet, og mange genkender følelsen af eksistentiel fremmedhed og længsel efter mål. Og endelig:
Når man er på vandring – på pilgrimsturen eller i vildmarken - finder man så
sig selv? Og i givet fald, er det så egentlig et særlig interessant fund?
I år: Ødemarken kalder
Også i år ønsker jeg at bruge meget af min orlov i ødemarken i det nordlige
Skandinavien. Jeg er ikke blevet stærkere de sidste otte år, så vi får se, hvor
mange strabadser jeg kan klare. Men om alt går som planlagt, tager jeg
afsted omkring 1. juli.
Jeg skal selvfølgelig også studere denne gang. Emnet er en af de største
grundbekymringer, jeg møder i mit arbejde som præst i Hagested og på Tuse
Næs, nemlig den nuværende klimasituation. Ofte er klimaet kilde både til
bekymringer og til konflikter i lokalsamfundet.
I skal nok ikke forvente, at jeg kommer til at finde svaret på, om man skal
bruge plast- eller stofposer, om man skal tage offentlig transport eller privat12
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bilen, om man skal spise plante- eller flæskefars. Det kan andre svare meget
bedre på. Nej, som præst og teolog prøver man nok at se tingene fra andre
synsvinkler. Og jeg ønsker faktisk at være en kvalificeret samtalepartner og
ikke blot tale ud fra intuition.
Tre nedslag på det teologiske klimalandkort
Det er især disse tre områder, som kommer til at få min opmærksomhed:
Gener, magt og undergang.
For det første noget, der handler om gener og Jesus. Kristne tror på, at Gud
blev menneske, da Jesus blev født. Altså at Gud solidariserede sig fuldstændigt med mennesket. Men – ud fra moderne forskning – er et menneske
en organisme, der er vært for et utal af andre organismer, som fx bakterier.
Desuden har vi fælles genmateriale med alle levende organismer: ca. 99 %
fælles med chimpanser, mus ca. 60 % og træer ca. 25 %. Hvad betyder dette
genetisk slægtskab med resten af verden? Og hvad betyder det for vores forståelse af Gud, der blev menneske – altså en organisme med genfællesskab
med andet liv?
For det andet er det en almen erfaring, at mennesket er en særdeles magtfuld faktor her på jorden. Vi påvirker markant kloden og de andre skabningers
liv. I Bibelen omtales også menneskets magt: De skal herske over dyrene etc.
Men hvad vil det sige at herske, når vi har et forbillede i Jesus som konge?
Han gav sit liv for sit folk. Mon ikke det betyder, at kristne mennesker i et vist
omfang må ofre, om ikke andet, så blot lidt bekvemmelighed, hvis vi vil efterligne Vorherre som magtfaktor?
For det tredje så præges klimadebatten af undergangsstemning. Længe før
co2-udslip truede med menneskehedens udslettelse, har der i den kristne verdensforståelse været en bevidsthed om, at alt, der er skabt – fra de mindste
celler til de største galakser - før eller siden skal forgå. Bibelen indeholder et
væld af dommedagsscener, nogle får os til at bævre af rædsel, andre fylder os
med håb. Klimakrisen minder os om livets skrøbelighed, og måske tydeliggør
det meningen af tanker, som ellers generelt har været sat på standby i mange
år: Tanker om håb, tanker om verden i Guds hånd og tanker om den endelige
forløsning.
I løbet af foråret ved vi, hvem der bliver vikar i juli, august og september. Du kan kontakte mig på miva@km.dk eller 30519943 frem til 1. juli
for eksempel, hvis du skal planlægge dåb eller bryllup.
Venlig hilsen
Sognepræst Mikkel Vale
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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
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El-Installatører:

Nj el-service
v/ Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66

Akupunktur:

AKURART
Hos spl. Lone Jensen
Løserupvej 24. A.

5190 4117

5946 1504
nj@nj-el.dk
www.nj-el.dk

Entreprenører
Morten Hansen
Kastrupvej 37

4033 3408
2448 3549
info@mortenvh.dk

Anlægsgartnere:

Skoventreprenør
Michael Henriksen
2440 6181
Højlystvej 30
www.michael-henriksen.dk

Palle Jensen
Smutvej 18. Mårsø

Auto:

Entreprenør og Kloak:

Autohjørnet Tuse Næs A/S
5946 1841
FAX: 5946 1828
Udbyvej 3
autohj.tusenaes@mail.tele.dk
Hagested Autoværksted ApS
5946 0585
v/ A. K. Pedersen
Præstebrovej 48c. 4532 Gisling
www.hagestedauto.dk

Begravelsesfirmaer:

Begravelse og Bisættelse
5943 6304
v/ Lykke Mantzius Lykke
2441 7236
Nykøbingvej 74. Mårsø. 4300 Holbæk
lmlykke@mail.dk

Blade:

Tuse Næs Bladet
Udbyvej 65

2346 7356
www.tusenaesbladet.dk
bladet@hosmalte.dk

Blomster:

5946 0314
2046 1514
pj@pallejensen.com

v/Jens Henrik Nielsen
Bognæsvej 13

5946 1093
4011 2093
jh@jenshenrik.dk

Feriekoloni:

Feriekoloni “Audebo”
v/Kay Abrahamsen
Audebo Skolevej 20

5946 0043

Foderstoffer:

Butikken
v/Per Møller Larsen
Præstebrovej 10. Hagested.

5946 0035

Forlystelsesparker

GoMonkey Aps
V/ Daniel Monby
Staslundevej 37

2274 7720
dmonby@gmail.com

Forsamlingshuse:

Audebo Havecenter
5946 0409
Nykøbingvej 96 www.audebo-havecenter.dk

Huset på Næsset
5136 8311
Kultur og Aktivitet.
Udbyvej 52.
drama.anita@hotmail.com

Brugsforeninger:

Hørby Kultur og Forsamlingshus 5946 1129
Uglerupvej 24. 4300 Holbæk

Dagli’ Brugsen Tuse Næs
Udbyvej 57

Buskørsel

5946 1075
04517@coop.dk

Holbæk Minibusser
5946 2787
v/ Michael Olsen
2535 5868
Tobjergvej 18
www.holbaekminibusser.dk
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Kulturhuset Udby Forsamlingshus 4243 3939
Udbyvej 39. 4300 Holbæk www.kufudby.dk

Gardiner:

Aagesens Gardiner
Præstebrovej 8. Hagested

5944 6165

Kloakmestre:

Hulvejens Minigraver
5946 2108
v/ Anders Jensen
2122 0605
hulvejensminigraver@mail.dk

Kunsthåndværk:

Tuse Næs Kunsthåndværk
5946 1623
Butik-Galleri-Cafe
Uglerupvej 31
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

Landbrug:

Avdebogård
v/ Preben Hansen
Bjergskovvej 24
4300 Holbæk

5946 0421
4034 6821
preben@avdebogaard.dk
www.avdebogaard.dk

Frilandsgris.dk
2933 5989
v/ Mette Gold Frederiksen
Tuse Næs Vej 40
mettegold@hotmail.com
Hørbygaard
5946 0026
v/Christian Castenskiold
Tuse Næs Vej 7 mail: post@castenskiold.dk

Malermestre

Claus Villadsen
4217 4845
Udbyvej 41 clausvilladsen1975@gmail.com
4300 Holbæk

Maskinstation:

Hansen Maskinstation
Uglerupvej 10
Fax:

Metalforarbejdning:
Metalbyg
v/ Sten Madsen
Bødkervej 24

5946 2122
5946 1850
5943 9300

post@metalbyg.dk

Murermestre:

Marcoplan Entreprise A/S
5946 0116
Audebo Skolevej 1
info@marcoplan.dk
www.marcoplan.dk
Murermester Martin Andersen 2445 0045
v/ Martin Andersen
Kastrupvej 5
martin@murermartin.com

Reg. Revisor Henrik Hansen
Blåbærvej 5
FAX:

5946 2204
5946 2206

Rådgivning & Økonomi:

Arne Hyldegaard
Hyldegårdsvej 25

5946 0320

Sejlerskole:

Fjordens Speedbådsskole
2217 5686
v/ Søren Møller Andersen
Tuse Næs Vej 18
tusenaesvej@gmail.com

Skiltecentre:

HSCdotDK
Bødkervej 22. 4300 Holbæk

5945 0404
www.hsc.dk

Tømrer/Snedkermestre:

Mårsø Tømrer- og Snedkerserv. 5946 0034
v/Boye Pedersen
5946 0445
Præstebrovej 11
4026 3234
mts-bp@mail.dk

Tømrermestre:
John Hoelgaard
Kisserupvej 85

5946 5031
4031 4531

TJ Tømrerservice
Audebo Skolevej 14
Tommy: 2162 3130 Jørn: 2025 6436
www.toemrerservive.dk

VVS:

A/S Uglerup Smedie & VVS
Kastrupvej 10. Uglerup
Jesper:

5946 1266
2166 7574

TUSE NÆS ERHVERVSFORENING:
Mail:
kmp@hosmalte.dk
Formand: Preben Hansen
4034 6821
Næstformand: Palle Jensen
2046 1514
Kasserer: Anders B. Jensen
2122 0605
Sekretær: Kjeld Malte
2346 7356
Medlem: Jesper Brøgger
5946 1075
Regnskabsfører: Dora Johansen 5946 1793
BESØG OS PÅ:
www.tusenæs.dk

Revisorer:

Reg. Revisor Flemming Hansen 5946 1727
Blåbærvej 41
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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.

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
22

Foreningen arrangerer foredrag, film samt ekskursioner med
lokalhistoriske emner som udgangspunkt.
Foreningen driver også Lokalhistorisk Arkiv.
www.tusenaes.lokalarkiver.dk
Ønsker du at blive medlem af foreningen,
kan du kontakte kasserer Keld Dyreholt på tlf.: 23 37 77 78
Lokalhistorisk Arkiv Udbyvej 42. 4300 Holbæk (indgang
fra Bagvej)
Åben hver lørdag kl. 10 – 12 eller efter aftale
(juli kun efter aftale på tlf.: 4270 0872)
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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

Fredag d. 14. februar Valentine dag fra kl. 18.00 kr. 295 pr. person.
Forret: Kammusling med pastinakcreme, dild-olie toppet med skovsyre.
Hovedret: Plankesteak m/ duchesse og champignon a la creme, springløg
og grilltomat.
Dessert Panna cotta m/ coulis og frisk frugt.
Søndagsbuffet 16.+23. februar kl. 12 – 15. kr. 175.- pr. couvert.
Børn under 12 år ½ pris. Bordbestilling nødvendig.
Fastelavnssøndag d. 23.02 fra kl. 15.00 kaffe og fastelavnsbolle. kr. 55.Fredag og lørdag uge 7+8+9 Colorado steg ad libitum kr. 250.- pr. person.
Smørrebrød ud af huset kan bestilles. Pris kr. 30.- pr. stk.
Ring og bestil dagen før.
Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Vi holder lukket om mandagen. Venlig hilsen Trine og Luis

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

Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4Tømmerhandel
· 4300 Holbæk · Tlf. &
5855
2300
Carl Petersen
Byggecenter
Frejasvej 4 • 4300 Holbæk • Tlf. 5855 2300
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HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05
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Butik – Galleri – Café

Maleri: Bonnie Splid.
Kunst på sten på podierne:
Gyda Lauridsen.
Sommerkoncert 2. aug.
Poul Krebs
Åben: to. - søn.
Kl. 11 - 17 eller efter aftale
Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk
59461623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.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 32

Salon Krøltop

https://salonkroeltop.onlinebooq.dk/

TID TIL
FORANDRING.

Åbningstider

Lukket søndag og mandag.

tirsdag 9-18
onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-16
lørdag 8-12

Nyt: Bestil tid på online booking.
https://salonkroeltop.onlinebooq.dk
Salon Krøltop udvider produktserien fra ID hair, og kan nu tilbyde
både en styling serie, og en Care serie.
Styling serien er fri for sulfater, parabener, og allergivenlig,
Care serien er samtidigt også glutenfri, og vegansk.
Emballagen er lavet af så meget genanvendeligt plast som muligt,
og er desuden meget CO2 venligt, og bliver produceret i Europa,
for at sikre at den tomme emballage transporteres så kort som muligt.

Rikke Bager Schou

Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk

59 46 13 42

@kroeltop
https://www.facebook.com/kroeltop
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FEBRUAR I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT
Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.

Fredag den
31. januar

---

Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 i
Huset på Næsset.

Søndag den
2. februar

10.00

Sidste søndag efter Helligtrekonger
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch

Torsdag den
6., 20. og
27. februar

---

9.30 Babysalmesang i Udby Kirke
10.30 Tumlingesalmesang i Udby Kirke
Tilmelding: annelies_van_der_meer@hotmail.com

Torsdag den
6. februar

---

Hagestedaften. Kl. 18.00 i Hagested Forsamlingshus. Kl. 19.00 i kirken. Tilmelding til spisning på
miva@km.dk eller 3051 9943.

Søndag den
9. februar

---

Septuagesima
Vi henviser til Butterup Kirke kl. 10.00.

Tirsdag den
11. februar

19.00

Menighedsrådsmøde i Udby Kirke

Søndag den
16. februar

---

Seksagesima
Vi henviser til Tuse Kirke kl. 10.00.

Tirsdag den
18. februar

18.00

ØL. Hør om og smag på øl i Hørby Forsamlingshus.
Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Onsdag den
19. februar

15.00

Filmklub i konfirmandstuen ved Udby Kirke.
Gratis adgang og ingen tilmelding.

Lørdag den
22. februar

13.0017.00

Tårnagenter i Hagested Kirke. For de 6-10-årige.
Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Søndag den
23. februar

---

Fastelavnssøndag:
9.30 Fastelavnsgudstjeneste i Hagested Kirke
13.00 Fastelavnsgudstjeneste i Udby Kirke

Fredag den
28. februar

16.3018.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Fredag den
28. februar

---

Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 i
Huset på Næsset.

Søndag den
1. marts

10.00

Første søndag i fasten
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2020
Møderne afholdes i konfirmandstuen ved Udby Kirke.
Der er offentlig adgang.
Tirsdag den 14. januar 2020. kl. 19.00
Tirsdag den 11. februar 2020. kl. 19.00
Tirsdag den 10. marts 2020. kl. 19.00
Torsdag den 16. april 2020. kl. 17.00: Menighedsmøde
Onsdag den 13. maj 2020. kl. 17.00: Kirkesyn
Onsdag den 10. juni 2020. kl. 19.00
Onsdag den 12. august 2020. kl. 19.00
Onsdag den 9. september 2020. kl. 19.00: Offentligt budgetmøde
Tirsdag den 6. oktober 2020. kl. 19.00
Tirsdag den 3. november 2020. kl. 19.00
Tirsdag den 24. november 2020. kl. 18.00: Konstituerende
menighedsrådsmøde

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
Sognepræst
Graver

59461078
59461012

Sognemedhjælper
Organist
Kirkesanger
Regnskabsfører

Mikkel Vale
Carsten Olsen
Helle Jensen
Ane K. Kjærsgaard
Annelies van der Meer
Maria Hede Andersen
John Lygaard

MENIGHEDSRÅDET
Formand
Næstformand/sekretær
Kirkeværge
Kasserer
Kontaktperson
Aktivitetsudvalg

Marianne Pedersen
Søren Hilm
Lotte Højgaard
Lotte Hermansen
Niels Jørgensen
Kinnie Thea Hjort

20482401 / 59461425
23204649 / 59461603
72367322
29682617 / 59462627
41955480 / 59461504
60155240

60154241
61609338
22152286
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TUSE NÆS

