Formand: Anita Nielsen: 51368311
www.husetpaanaesset.dk
www.facebook.com/husetpaanaesset

Lør. den 5. dec. 13-21. Entré: 350 kr. (Først til mølle)
Husets årlige julefrokost med bordservering. Overdådig frokostplatte fra
Bønnen og Herligheden – også i vegetarversion.
Koncert med Shu-Bi-Three – et splinternyt 3-mandsband, som er dannet
med det formål at hylde Shubiduas musik: Anders Brandt (skjald og
guitar), Thorkild Christensen (bassist) Peter Andersen (tidl trommeslager i
Shubidua.)
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Udby skole område Katrinedal
Åbent hus for kommende 0. klasser.
D. 10/11 2020 har vi holdt åbent hus på Udby skole og SFO. Der var en
del som allerede havde besluttet, at de vil starte hos os efter sommerferien, hvilket vi selvfølgelig er glade for.
Vi havde delt dagen op i hold hvor man kunne tilmelde sig på hold, da
vi ikke skal samle for mange i denne tid. De startede med at få en introduktion i klassen, hvor der var farver til børnene som de kunne lave
tegninger med. Efter introduktionen, havde SFO’en tændt et par bål og
lavet popcorn, hvor der var mulighed for at få en snak om SFO’en.

Stemningsbillede fra åbent hus

Juleferie
Eleverne går på juleferie fredag d. 18/12 og møder igen mandag d. 4/1.
SFO har åbent 21.- 22.-23. dec., hvor skolen er lukket.
SFO er lukket mellem jul og nytår, men der er pasningsmulighed for
nødpasning
GLÆDELIG JUL TIL ALLE
Med venlig hilsen
Christian Henriksø
Dorte Kold
Pædagogisk leder

Pædagogisk leder
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OM PROJEKTET PÅ KIRKEJORDEN

Den 20. oktober havde menighedsrådet inviteret til åbent møde om kirkejorden. Tak til alle jer der mødte op og delte jeres synspunkter. Nu går
menighedsrådet en tid i møde, hvor der skal søges penge, og projektet skal
tilpasses. En del af arealet vil udvikle sig over tid, og der vil være plads til nye
initiativer efterhånden, som arealet tager form.
Mødet forløb således:
Først præsenterede Tuse Næs Sogns kirkeværge Lotte Højgaard menighedsrådets tanker om omlægningen. Menighedsrådet vil omlægge jorden af tre
grunde:
· At lave et nærrekreativt område til glæde for alle
· Af hensyn til natur, biodiversitet og co2reduktion, i overensstemmelse med
kirkemyndighedens mål og nationale mål
· At skabe nye rammer om kirkelivet: samlingssted og skovkirkegård
Derefter fremlagde landskabsarkitekt Martina Elisabeth Rahkonen et konkret
forslag. Det indeholder blandt andet stier, skovrejsning, eng og overdrev,
æblelund og kirsebærtræer.
Efter præsentationen var ordet frit. Fra salen kom overordnet en anerkendelse
af initiativet, men der var også bekymringer omkring udsigten fra enkelte af de
grundejere som har ejendom mod skelgrænsen grundet den delvise tilplantning af skov på arealet. Der var forslag om at lade naturen råde i højere grad,
forslag til forskellige metoder til skovdyrkning, der kom forslag om bænke,
læhegn, shelters og områder for unge. Efter mødet blev der summet og talt
om lokalt samarbejde, hvor det bl.a. er oplagt at samarbejde om de initiativer
der arbejdes med i Turlandet Tuse Næs. Menighedsrådet takker for forslagene
og tager dem så vidt muligt med i den videre bearbejdning af projektet.
Venlig hilsen Menighedsrådet
En lille refleksion til afslutning
”Er kirken en klimapolitisk aktør?” Det er et spørgsmål, der har lydt mange
gange de sidste 40-50 år! Allerede i 1980erne var klima og forurening en del
af den kirkelige debat. Folkekirken har på nuværende tidspunkt ikke et fælles
klimamål, for vores primære mål er at forkynde Jesus som verdens frelser.
Menighedsrådet er ikke enige om alt, men der er enighed om, at vi, ligesom
andre offentlige instanser, lokalt, regionalt, på landsplan og internationalt, vil
gøre vores for at bidrage til reduktionen af co2-belastningen. For syv år siden
fik præstegården indlagt jordvarme, og konfirmandstuen fik for fem år siden.
På den måde er omlægningen af kirkejorden en del af en større og vigtig proces, til gavn og glæde for fremtidige generationer. For en god ordens skyld
skal det siges, at det ikke at gøre noget og lade stå til, også er en holdning af
klimapolitisk karakter.
Venlig hilsen Mikkel Vale
4

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

JULEFEJRINGEN I KIRKERNE
– EN SEKS-PUNKTSLØSNING
På grund af alle restriktionerne bliver kirkens julefejring anderledes end den
plejer. Meget anderledes. Og dog er budskabet det samme. Vi har i Tuse
Næs menighedsråd arbejdet på en seks-punktsløsning. Vi er jo blevet nødt
til at aflyse mange af de store december-arrangementer som Christmas Carol
Singalong, juletræstænding på Udby Kirketorv, luciafejring, midvinterudgaven
af Vesper og Viser og den årlige småkagekonkurrence med efterfølgende
auktion. I stedet har vi valgt følgende seks tiltag:
1. Kalenderlyssangen. I samarbejde med Hagested sogn og Grevinge sogn,
og med støtte fra både Odsherred provsti og Holbæk provsti har kirken
udgivet en kalenderlyssang med tilhørende små videoer. En video og et vers
til hver af de 24. dage indtil jul. Både med alvor og med et uhøjtidelig glimt i
øjet. Måske tænder du kalenderlyset ved morgenbordet, så kan du tænde for
Youtube (kanalen hedder Kalenderlyssangen), eller du kan finde videoerne på
kirkernes facebooksider og få en lille stund med eftertanke og musik.
2. Prøv at gå i kirke en anden dag end juleaften. Da vi under de nuværende forhold ikke må være mere end 26 mennesker i Hørby Kirke og 30 i Udby
Kirke vil vi gerne opfordre til, at man kommer i kirke f.eks. en af adventssøndagene, julemorgen eller nytårsaftensdag.
3. Tilmelding er nødvendig juleaften – og om sagt, der er meget begrænset
plads. Sidste år var der over 700 i kirke til de tre julegudstjenester i Udby og
Hørby. I år er der pladser til lidt mere end en tiendel, nemlig 86! Se, hvordan
du tilmelder dig på www.sogn.dk/tuse-naes-sogn.
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4. Livestreaming. Julegudstjenesten den 24/12 kl. 16 vil blive sendt live
på Youtube og Facebook. Et lokalt produktionsselskab, Nordland Film, står
for livestreamingen, så det er meget mere end en håndholdt mobiltelefon.
Meget af glæden ved at gå til julegudstjenester er jo at synge de velkendte
julesalmer, høre juleevangeliet og få sig en lur, mens præsten prædiker. Men
det allerbedste er nok at møde naboer og venner få ønsket glædelig jul. Det
kan man gøre i kommentarsporet under streaming-filmen.
5. Julekrybben og det store juletræ på Udby Kirketorv vil være oppe som
sædvanligt. Dertil vil der være en julevandring på kirkegården. Det er et tilbud til børn, deres forældre og bedsteforældre. Rundt på kirkegården i Udby
og i Hagested vil der være placeret små stationer med steder fra juleevangeliet: Stalden i Betlehem, Herodes hof i Jerusalem, hyrderne på marken …
Desuden vil der være et hæfte med små opgaver i en kasse. Kassen står i
julekrybben i Udby og inden for kirkemuren ved udhængsskabet i Hagested.
Hvis man afleverer et opgavehæfte med rigtige svar til kirkekontoret på Udby
Kirkevej 2 (i postkassen), så kan man deltage i lodtrækningen om en lille fin
julegave.
6. Julehjælp. Det er ikke alle, der har råd til at fejre jul, og i flere år har kirken
hjulpet, som den kunne. I år har vi indgået et samarbejde med Dagli’ Brugsen
Tuse Næs. Her kan man som kunde i ugerne op til jul donere små julegaver,
f.eks. et rødkålshoved, en flæskesteg… Disse varer vil indgå i en pulje, der
uddeles til dem, der søger julehjælp. Man kan søge julehjælp ved at sende
sognepræst Mikkel Vale en e-mail eller et brev. Ansøgningen vil blive behandlet af præsten med dertil hørende tavshedspligt.
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Jagttegnsundervisning
Jagtforeningen starter et jagttegnskursus den 7. januar 2021
med undervisning de efterfølgende torsdage.
Tidspunkt fra kl. 19.00 til kl. 21.15. Sted: Holbæk Sportsby.
Tilmelding via Torben Krog mail jagttegn@live.dk

Elvangs Blomster
Løserupvej 5. Udby
Tlf: 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. Undtagen fredag hvor vi holder lukket
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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

Vi holder åbent
Søndag d. 20. dec.
Kl. 10.00 – 16.00

Hvor vi sælger Juletræer
og pyntegrønt.

Men på grund af Coronaen har vi
ikke åbent hus.

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

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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Butik – Galleri – Café

I disse Corona tider.
Vores julekoncert er desværre aflyst.
Butikken holder åbent som normalt.
Med masser af julegaveideer,
så kig ind.
Vi overholder alle gældende regler
for covid19.
Vi ønsker alle glædelig jul
og et godt nytår.
Åben: to. - søn.
Kl. 11 - 17 eller efter aftale
Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk
59461623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

MÅRSØ OMRÅDECENTER
Gl. Tuse Næsvej 15 A 4300 Holbæk
I 2019 deltog 5315 personer
i arrangementer på Centret.

Brugerrådet kan desværre ikke
tilbyde aktiviteter i december
måned på grund af begrænsningerne for hvor mange vi må samles. Det er ærgerligt og vi glæder
os til at vi igen kan invitere til
arrangementer på Mårsøcentret.
Brugerrådet ønsker jer alle en
rigtig glædelig jul og et godt
nytår.

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør
V/ Anders Jensen
TLF 59 46 21 08 BIL 21 22 06 05

De venligste hilsner
Brugerrådet
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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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Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.
Tuse Næs Badmintonklub ønsker
alle en glædelig jul og et godt nytår.
Håber det nye år kommer til at blive lidt
mere normalt.
Ungdomsafdelingen.

Ungdomstræningen er mandage fra kl. 16-17 for begynder og fra kl. 16.30-18 for
de øvede.

Der er fuld gang på træningen der kører normalt efter de gældende regler.
Året sluttes af med juleafslutning på den sidste træning.
Seniorer motion
Er i øjeblikket delt i to hold på grund af reglerne, der er dog stadig tid til
hygge.
Efterhånden er der kommet rigtig mange forskellige spil, f.eks. Bowls,
Dart, Curling, Piclebaal m. m. Kom endelig og prøv alle de nye ting.
Er der spørgsmål kan Henrik Sandal kontaktes på 27271013

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

Vel mødt i Tuse Næs
Badmintonklub
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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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Salon Krøltop

https://salonkroeltop.onlinebooq.dk/

TID TIL
FORANDRING.

Åbningstider

tirsdag 9-18
onsdag 9-15
torsdag 9-18
fredag 9-17
lørdag 8-12
Lukket søndag og mandag.
Jeg holder lukket mellem jul og nytår.
Nyt: Bestil tid på online booking.
https://salonkroeltop.onlinebooq.dk

December tilbud. Lækker lavendel håndsæbe og
håndsprit kr. 99.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
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Der er 8 hjertestartere på Tuse Næs til gavn for alle.
De er alle tilgængelige 24 timer i døgnet.

Mårsø Områdecenter på terrassen. Tuse Næs Vej 15 A
Tuse Næs Hallen til venstre for hovedindgangen,
Hørby Havn ved indgangen til klubhuset,
Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge,
Ridebanevej ud for nr. 49
Ringmosevej 30 Kisserup i carport.
To-Bjerg sommerland på vej ned til den store badebro
Strandgården Øst 19 på skur ved fælles flagstang.
Husk også, at du kan downloade app’en: Hjertestarter
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En adventshilsen fra kirkerne i Grevinge, Hagested, Hørby og Udby

Kalenderlyset
Om at tælle og vente
Siden 1942 har der været solgt kalenderlys i Danmark, og
nu er det en fast bestanddel af rigtig mange menneskers
markering af decembers nedtælling til jul. Måske tænder I
kalenderlyset sammen i skolen eller hjemme ved morgenbordet?
Nu har vi lavet en sang, som man kan synge, når man
sidder ved lyset. Et nyt vers til hver dag, og et enkelt genkendeligt omkvæd, så selv de små kan synge med…
Synes man det er vanskeligt at synge sangen alene, kan
man finde indspilninger på Youtube og Facebook.
I de små film får du også historierne bag forskelligt julepynt: Hvorfor hænger mange en stjerne i toppen af træet?
Hvad symboliserer juletræets kræmmerhuse? Og meget
mere.
Temaerne i de 24 vers er om det, der omgiver os, og som
vi er taknemmelige for (familie, venner, dyr, gamle, børn)
og om dem, der af en eller anden grund lider (de sultne,
de stressede, dem med hjertesorger).
Lys er et ganske åbent symbol, og de allerfleste livstydninger og religioner vil kunne bruge kalenderlys og denne
sang som et symbol på håb. Det er vores tanke, at der
skal være noget almenmenneskeligt ved denne sang, så
den uden problemer kan bruges i skoler og af alverdens
mennesker.
Med ønsket om en god december
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge
Mikkel Vale, sognepræst i Hagested og på Tuse Næs
www.facebook.com/kirkernepaatusenaes
www.facebook.com/hagested
www.facebook.com/grevingekirke

1. december
I december der er natten
meget lang, og dagen kort.
Mørket gør mig træt og slatten,
glæden siver nærmest bort.
For at bøde lidt på skaden,
for at undgå depression,
tændes lys i hjem, på gaden,
og i en dekoration.
Tag lidt ler og ælt det gerne,
tag lidt gran, lidt mos og bånd.
Find en kogle og en stjerne.
Pynt det nu i egen ånd.
Tag en engel, der kan flyve,
sæt ved lyset, hvor der står
tal fra et til firetyve.
Så’ vi klar igen i år:
Dagligt vil jeg i december
sætte mig ved lyset her.
Tænke på de folk, der kæmper,
sørger, lider, fjern og nær.
Jeg vil også vær’ taknemlig
for det liv, der omgi’r mig:
for familie og for tem’lig
mange andre – måske dig?

Omkvæd

Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg ser
tallet et brænde langsomt bort.
Det gør ventetiden god og kort.
Kære Lys,
lys for dem,
som jeg sang om
- og lys i dette hjem.

OBS!
De understregede ord
udskiftes dagligt.

2. december

3. december

Om vennerne

Om mødrene

En af livets bedste gaver
det er vennerne, man får,
og som blomsterne i haver
skal de plejes år for år.
Hvis du gøder, vander, luger
bli’r der frodigt, smukt og kønt.
Vær dit venskabs storforbruger
så vil det vær’ stedsegrønt.

Der er en man ik’ kan glemme
selv når man bli’r stolt og stor.
Hendes varme, hendes stemme,
hendes omsorg – nemlig mor.
Alle mødre går og slider.
Skønt de trænger til et hvil,
gør de ting, man ik’ selv gider
- og endda med kærligt smil.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

4. december

5. december

Om fædrene

Om andre i familien

Han er stærk og kan bestemme,
men kan også være rar.
Du kan sikkert godt fornemme
at nu handler det om far.
Elsker dig, skønt han er såret.
Elsker dig, skønt han er vred.
Han har hjulpet dig, og båret
dig fra du var ganske spæd.

En familie den kan smuldre
men, skønt man er sur og vred,
står vi på hinandens skuldre.
Slægtens gang er dyb og bred.
Onkler, tanter og kusiner,
bedstefar og bedstemor,
pap- og bonus -, de velsigner
livet, li’som søs’ og bror.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

6. december

7. december

Om dem, vi ikke kender

Om de syge

Der er naboer, kolleger,
der er dem fra samme vej
og desuden mange flere,
som slet ikke kender mig.
Er de fremmede mon sære?
Eller lig’som menigmand?
Er de tem’lig ordinære?
Eller uopdaget land?

Man kan snuble, man kan falde
om du’ fattig eller rig.
Sår og sygdom rammer alle.
Kun de færreste går fri.
Tak for dem, der gør os raske,
bringer lindring, læger sår.
Trøst de men’sker, der må traske
syge rundt fra år til år.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

8. december
Om de sultne

9. december

Jeg har spist, så jeg fik hikke,
pasta, ketchup, kød og løg.
Andre mangler mad og drikke,
medicin og sko og tøj.
Tænk, hvis bedre vi ku’ dele
verdens goder rundt omkring!
Men når nogle ta’r det hele,
hjælper drømme ingenting.

Nogle mennesker må flygte
over bjerge, over hav,
fordi andre er forrykte,
fører krig og stiller krav.
For sin holdning, tro og farve,
for sin seksualitet
jages folk. Det er da tarveligt! Ja, ondsindet og ledt.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Om flygtningene

10. december
Om dem, der slider

11. december
Om dem, der føler sig overflødige

Man kan pakke sin kalender,
så man lever under pres.
Når man jager rundt, så hænder
det, at man gå ned med stress.
Der er arbejde, der tærer:
Ansvar, pligt og løftebrud.
Nogle drømme er så svære,
at man godt kan brænde ud.

Ved et afslag føler mange
sig helt blottet for værdi.
Og man spør’ sig selv, lidt bange:
Er alt ovre og forbi?
Se, en fyring går til hjertet.
Det bliver svært at finde vej.
En forelskelse kan smerte,
hvis den anden siger: ”Nej”.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Midtvejs

12. december

13. december

Om de ængstelige og bange

Om dem med kærestesorger

Nætterne er ik’ så lange,
hvis man sover godt og trygt.
Men hvis du er ræd og bange
og fyldt op med angst og frygt,
så vil natten aldrig slutte.
Gid, du får lidt trøst og mod,
og en kær ven, der vil putte
dig, og sidde ved din fod.

Som om sjælen pluds’lig dykker
i den mørke afgrund ned.
Som om hjertet går i stykker,
føles såret kærlighed.
Derfor vil i dag jeg tænke
på de folk, der bliver skilt
og bedraget, og hver enke.
Gid, de heles stærkt og mildt.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

14. december

15. december

Om de fængslede

Om dem, der længes

Nogle mennesker er lænked’
uden grund, som vold og rov,
og bag tremmer sidder krænket
al retfærdighed og lov.
Andre men’sker er i fængsel
for et mord og tyveri.
Mon ik’ alle har en længsel
efter engang at bli’ fri?

Man kan savne sin familie,
sine venner, sine dyr.
Hvis man skilles mod sin vilje,
kan ens længsel tage fyr.
Man kan drømme om en kær’ste
til man føler sig helt hul.
Det er ikke af det værste,
når man længes efter jul.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

Midtvejs

16. december

17. december

Om dyrene

Om universet

Dyr kan være vores venner:
Hund og kat, ja, hest og ged.
Skønt jeg dyresprog ej kender,
aner jeg hengivenhed.
Fælles gener det er rammen
nærmest livets skabelon,
ja, vi har et slægtskab sammen
båret af evolution.

Der er mange kilometer
fra min gode lænestol
til galakser og planeter,
søster måne, broder sol.
Selvom de er meget fjerne
er vi samme stof: Ja, prøv
at betragte den der stjerne.
Vi er nærmest kosmisk støv.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

18. december

19. december

Om planterne

Om de døende

Man kan elske hvedemarker,
skove, buske fyldt med bær,
potteplanter, byens parker,
blomsterbede, juletræer.
Planter gi’r os mad at spise,
gode huse, stoleben.
Dog især så vil jeg prise,
at de gi’r os oxygen.

Øjne bliver fyldt med dråber
hver gang nogen, de skal dø.
Men jeg går og tror og håber
at de spire skal som frø.
Spire i en anden have,
blomstre i al evighed.
Tænk, så ligner det en gave
at få skænket evig fred.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

20. december

21. december

Om dem, der bestemmer

Om dem, jeg ikke kan lide

Nogle mennesker bestemmer
mange vanskelige ting.
Og mon ikke vi fornemmer
det, når vi går rundt omkring?
Hvem gi’r lov? Hvem skal betale?
Hvem skal styre vor trafik?
Dem med magt, som kan befale,
giv dem visdom – og kritik.

Alle men’sker bør man møde
med respekt og sympati.
Men selv nogle smaddersøde
har jeg svært ved at ku’ li’.
Ret mig, når jeg går og tøver.
Og fra fordomme mig rens.
Hjælp mig, så jeg altid prøver
at behandle alle ens.

Derfor sætter jeg ...

Derfor sætter jeg ...

22. december
Om de gamle
Alderdom kan gi’ skavanker,
glemsomhed og nyt gebis,
dog kan friske, klare tanker
springe fra en olding vis.
Minderige juledage
fra en længst forsvunden tid
bringer sindet let tilbage,
selv når man er næsten hvid.
Derfor sætter jeg ...

23. december
Om den elskede
Det er godt at ha’ en støtte,
når man vakler og er træt.
Det er godt at gøre nytte,
trøste nogen, der har grædt.
Det er skønt at ku’ fortælle
dagens små og store ting
til en trofast ægtefælle,
eller kær’sten uden ring.

Sommetider må man væbne
sig med stor tålmodighed,
hvis nu ham, der blev din skæbne
er en bitter, vrissen ged.
Andre gange blomstrer livet:
man får mere end man gi’r.
Den medvandrer man fik givet
bli’r din glædeseliksir.
Derfor sætter jeg ...

24. december
Om børnene
Juleaftensdag så tænder
vi vort lys for børn og fred.
Lys for rollinger, der render
rundt - og teenagerne med.
Lys for den, de’r mild og venlig
og for den, de´r fræk og fri.
Nu kom juleaften end’lig!
Ventetiden er forbi!

Juletræet står og stråler
fyldt med hjerter og med lys.
Én går nærmest rundt og skråler,
én fordeler kram og kys,
én går rundt med nissehuen,
én har pyntet op med flag,
fordi folk i hele stuen
fejrer Jesus’ fødselsdag.
Derfor sætter jeg ...

Ekstra omkvæd til julenat
Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg be’r.
Hele lyset brænder langsomt ud
for at fejre barnet, der er Gud.
Jesus Krist
lys for os.
Tænd din flamme
kom, og byd mørket trods.

Kalenderlyssangen

Et kalenderlys er et nedtællingsapparat, der hjælper os med
at vente på jul. Man kan vente på julegaverne, festen og
familiesamværet. Men man kan også bruge adventstiden til
at tænke på andre, der venter: Syge, der venter på at blive
raske; ensomme, der venter på besøg; stressede, der venter
på hvile; sultende, der venter på mad.
Helt fra begyndelsen af den kristne adventsfejring har
”ventetemaet” været centralt, men har haft to forskellige
betydninger. For det første har man ventet på jul, hvor man
fejer Jesusbarnets fødsel. For det andet har ventetiden
været fyldt af håb. Man har nemlig ventet på, at al lidelse
en dag skal stoppe, og at jorden skal forvandles og blive ny
og en glædelig evighed skal indfinde sig.
Som skrevet i indledningen er lys et åbent og favnende
symbol for alle. Når man i kirken synger om lys og håb, så
tænker vi på Gud, sådan som han viste sig for os i Jesus,
der blev kaldt verdens lys.
Så når vi i kalenderlyssangen synger: ”Kære Lys, lys for
dem, som vi sang om, og lys i dette hjem”, så kan man forstå ordene som et alment håbstegn: Et håb om at det ender
godt, og at vores univers er et venligsindet sted, men man
kan altså også som kristen tyde det som en bøn til Jesus,
verdens lys.

Udgivet af: Kirkene i Grevinge, Hagested og på Tuse Næs
Tekst, melodi og illustration: Mikkel Vale
2020
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El-Installatører:

Nj el-service
v/ Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66

Akupunktur:

AKURART
5190 4117
Hos spl. Lone Jensen mail: lone@akurart.nu
Løserupvej 24. A.

Anlægsgartnere:

Morten Hansen
Kastrupvej 37

Palle Jensen
Smutvej 18. Mårsø

Auto:

Feriekoloni:

Hagested Autoværksted ApS
5946 0585
v/ A. K. Pedersen
Præstebrovej 48c. 4532 Gisling
www.hagestedauto.dk

Begravelsesfirmaer:

nj@nj-el.dk
www.nj-el.dk

Entreprenører

Skoventreprenør
Michael Henriksen
2440 6181
Højlystvej 30
www.michael-henriksen.dk
Autohjørnet Tuse Næs A/S
5946 1841
FAX: 5946 1828
Udbyvej 3
autohj.tusenaes@mail.tele.dk

5946 1504

4033 3408
2448 3549
info@mortenvh.dk
5946 0314
2046 1514
pj@pallejensen.com

Feriekoloni “Audebo”
v/Kay Abrahamsen
Audebo Skolevej 20

5946 0043

Foderstoffer:

Butikken
v/Per Møller Larsen
Præstebrovej 10. Hagested.

Forlystelsesparker

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

GoMonkey Aps
V/ Daniel Monby
Staslundevej 37

Blade:

Forsamlingshuse:

Tuse Næs Bladet
Udbyvej 65

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

Blomster:

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

Brugsforeninger:

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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5946 0035

2274 7720
dmonby@gmail.com

Huset på Næsset
5136 8311
Kultur og Aktivitet.
Udbyvej 52.
dramaanita@hotmail.com
Hørby Kultur og Forsamlingshus 5946 1129
Uglerupvej 24. 4300 Holbæk
Kulturhuset Udby Forsamlingshus 4243 3939
Udbyvej 39. 4300 Holbæk www.kufudby.dk

Gardiner:

Aagesens Gardiner
Præstebrovej 8. Hagested

Kloakmestre:

5944 6165

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

Fritidslandbrug.
Flemming Sørensen
Rækmarken 22
4300 Holbæk

4033 3518
fs.sik@mail.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

Markedsføring:

49 400 555
hello@webbryggeriet.dk

Webbryggeriet
v/Ditte Borrlander
Havnepladsen 4. 2. tv 4300 Holbæk

Revisorer:

Reg. Revisor Flemming Hansen 5946 1727
Blåbærvej 41
Reg. Revisor Henrik Hansen
Blåbærvej 5
FAX:

Rådgivning/Konsulent

Hundespecialisten
2259 5312
Shannie Voldum
Mail: 1234@quake.dk
Grevinge Kanalvej 25b. 4571 Grevinge
Butik: Trælastvej 8

Sejlerskole:

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

Tømrer/Snedkermestre:

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

Tømrermestre:
HenrikOlsen
Bognædvej 42
4300 Holbæk

2372 4545
email@snappan.dk

Malermestre

John Hoelgaard
Kisserupvej 85

Maskinstation:

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

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

5946 2204
5946 2206

VVS:

5946 5031
4031 4531
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
Suppleant: Claus Villadsen
4217 4845
Regnskabsfører: Dora Johansen 5946 1793
BESØG OS PÅ:
www.tusenæs.dk

Murermester Martin Andersen 2445 0045
v/ Martin Andersen
Kastrupvej 5
martin@murermartin.com
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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

Adventsjulefrokost i huset 6.+13.+20.dec kl. 12 – 15
kr. 198.- pr. couvert. Børn u. 12 år ½ pris.
Julebuffet i eller ud af huset min 10 couverter kr. 260.00 pr couvert.
Ud af huset kan brød tilkøbes kr. 20- pr couvert.
Juledag kun ud af huset.
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.
Juleplatte i eller ud af huset kr.: 180.00 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,
brieost m/ druer.
Eks.; brød og smør. kan tilkøbes kr. 20.00 pr. couv.
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.
Husk vort flotte ta’ selv julebord 2. juledag kr.: 225.- pr. couvert
Kl. 12-15 og kl. 18-21.
Ring og bestil allerede nu.
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Nytårsmenu ud af huset. 315 kr. pr. person
Bestilles senest d. 29/12, afhentes mellem kl. 14 og 16. d. 31/12
Forret: Laksesouffle med rødspættefilet, julienne urter af porre, gulerødder og selleri. Hertil krydderurtedressing samt hjemmebagt
brød.
Hovedret: Oksetournedos (2 stk. steak) anrettes på 1 brødcrouton
og hertil ratatouille, østershatte, magnetou ærter, rissolé og rødvinssauce.
Dessert: Mynte parfait is på mørdejsbund med bær og hvid chokoladecreme.
Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Vi holder lukket om mandagen. Venlig hilsen Trine og Luis
Vi ønsker alle vores gæster
En glædelig jul og et godt nytår.
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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 24

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
25

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
26

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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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
28

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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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.

Klinik for zoneterapi og massage.
Mulighed for aften tid.

Dorthe Riis Ingrisch

Højlystvej 32, Tuse Næs 4300 Holbæk
Tlf.nr. 61 46 78 95 Dorthe@dortheriis.dk
Følg os på Facebook
FDZ Zoneterapeut
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Juletræer og pyntegrønt sæson 2020
Kvalitets juletræer samt
ædel- og pyntegrønt
Billige udendørs juletræer og
granafdækning til haver - kig i
50 og 100 kroners bunken
Vi forhandler Premium hundefoder fra Essential Foods og diverse godbidder fra samme firma.

Derudover har vi træningsbidder, tyggeting, dåsemad fra
Alpha Spirit, Ziwi Peek, Carnilove, Dogmann, Tikki og Wolf.
Alle vore produkter er kornfri og godkendt af vore hunde ☺

FORKÆL DIN BEDSTE VEN
Vi pakker gerne en pose med de
godbidder/legetøj, som din hund
ønsker sig. Du bestemmer beløbet.

Vi skal jo ikke glemme havens vilde fugle.
Vildtfuglefrø, solsikkekerner, fedtkugler m.m. fra Køge Korn
har vi altid på lager.

På gensyn i Løserup
Venlig hilsen
John & Pia
Løserupvej 39,Tuse Næs, 4300 Holbæk
Mobil 2044 5821
johnogpia@mail.dk
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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

Energitilskud Bygningspuljen
Er det nu du skal have skiftet dit gamle
olie, gas eller biobrændselsfyr ud med
en moderne Luft/vand-varmepumpe?
Vi har været på skolebænken og kan i
løbet af kort tid kalde os VE-godkendt
varmepumpe-installatør. Der frigives d.
15/10 en tilskudspulje hvor du kan opnå
tilskud på op til 37.000,- ved udskiftning
til en luft/vand varmepumpe. Ring og
hør nærmere om dine muligheder.
Vi har købt stort ind og sælger luft/luft
varmepumpe anlæggene fra LG, PANASONIC og
MITSUBISHI til priser fra kr. 10.800,- incl.
montering (herfra kan trækkes ”håndværkerfradrag” for arbejdsløn). Dvs.
at den faktiske omkostning til køb af klimaanlægget/varmepumpen ender
på omkring kr. 9.000,- alt efter 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 TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT
DECEMBER I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT
Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.
Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.
Søndag den
Søndag den
6. december
6. december
Søndag den
Søndag den
13. december
13. december

10.00
10.00

Onsdag den
Onsdag den
16. december
16. december
Torsdag den
Torsdag den
17. december
17. december
Søndag den
Søndag den
20. december
20. december
Torsdag den
Torsdag den
24. december
24. december

13.00
13.00
19.00
19.00
16.00
16.00
-----

Fredag den
Fredag den
25. december
25. december
Lørdag den
Lørdag den
26. december
26. december
Søndag den
Søndag den
27. december
27. december
Torsdag den
Torsdag den
31. december
31. december
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Anden søndag i advent
Anden søndag i advent
Højmesse i Udby Kirke
Højmesse i Udby Kirke
Tredje søndag i advent
Tredje søndag i advent
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Butterup Kirke
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Butterup Kirke
kl. 10.00 v/Lene Funder
kl. 10.00 v/Lene Funder
Andagt, musik og cafehygge
Andagt, musik og cafehygge
på Mårsø Ældrecenter
på Mårsø Ældrecenter
Aftengudstjeneste i Hagested Kirke
Aftengudstjeneste i Hagested Kirke
Fjerde søndag i advent
Fjerde søndag i advent
De ni læsninger i Udby Kirke
De ni læsninger i Udby Kirke
Juleaftengudstjenester
Juleaftengudstjenester
11.00 Mårsø Ældrecenter
11.00 Mårsø Ældrecenter
13.00 Hagested Kirke
13.00 Hagested Kirke
14.00 Udby Kirke
14.00 Udby Kirke
15.00 Hørby Kirke
15.00 Hørby Kirke
16.00 Udby Kirke
16.00 Udby Kirke
Tilmelding: Se www.sogn.dk/tuse-naes-sogn
Tilmelding: Se www.sogn.dk/tuse-naes-sogn
Juledag
Juledag
10.00 Gudstjeneste i Udby Kirke
10.00 Gudstjeneste i Udby Kirke
11.30 Gudstjeneste i Hagested Kirke
11.30 Gudstjeneste i Hagested Kirke
Anden juledag
Anden juledag
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Tuse Kirke
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Tuse Kirke
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen
Julesøndag
Julesøndag
Ingen gudstjenste. Vi henviser til Butterup Kirke
Ingen gudstjenste. Vi henviser til Butterup Kirke
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen
Nytårsaftengudstjenester
Nytårsaftengudstjenester
14.00 Hagested Kirke
14.00 Hagested Kirke
16.00 Udby Kirke
16.00 Udby Kirke
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

BRUG FOR KIRKEBIL?
BRUG
FOR
KIRKEBIL?
RING
5943
4343
RING 5943 4343

KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
KIRKERNE
SognepræstPÅ TUSE NÆS
Sognepræst
Graver
Graver
Sognemedhjælper
Sognemedhjælper
Organist
Organist
Kirkesanger
Kirkesanger
Regnskabsfører
Regnskabsfører

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

30519943
30519943
59461012
59461012

60154241
60154241
61609338
61609338
22152286
22152286

MENIGHEDSRÅDET - OBS! Det nye menighedsråd tiltræder 29. november
MENIGHEDSRÅDET
- OBS! Det
nye menighedsråd
tiltræder
29. november
Formand
Marianne
Pedersen
20482401
/ 59461425
Formand
Marianne
Pedersen
20482401
Næstformand/sekretær
Søren Hilm
23204649 // 59461425
59461603
Næstformand/sekretær
Søren
Hilm
23204649
Kirkeværge
Lotte Højgaard
72367322 / 59461603
Kirkeværge
Lotte
72367322
Kasserer
Lotte Højgaard
Hermansen
29682617 / 59462627
Kasserer
Lotte
Hermansen
29682617
Kontaktperson
Niels Jørgensen
41955480 // 59462627
59461504
Kontaktperson
Niels
41955480
Aktivitetsudvalg
KinnieJørgensen
Thea Hjort
60155240 / 59461504
Aktivitetsudvalg
Kinnie Thea Hjort
60155240
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