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Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre.
Venlig hilsen
Kjeld Malte.
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Nyt fra Udby skole, område Katrinedal
Så har vi endelig fået lov til at få besøg af de nye 0. klasser. De var
forbi til velkomstaften, hvor børn og forældre var inviteret til at komme
forbi skolen og SFO’en. Her var der information for forældrene, og børnene havde mulighed for at sige hej til børnehaveklasselederen og
pædagogen i kommende 0. kl. Efterfølgende sluttede vi af med social
hygge med pølser og brød i Kragelund.
Vi er kommet i gang med Sommerferien, hvor vilde vulkaner desværre
blev aflyst. De tilmeldte børn, som skulle have været afsted, fik i stedet
2 dage hvor de fik lov til at komme ud af huset sammen. Derudover tog
hele SFO’en afsted til Røsnæs, hvor vi igen i år kunne nyde den skønne natur, legeplads, se på dyr og komme op i fyrtårnet.
Vi bliver efter sommerferien delt fra Gislinge og Svinninge skole, så vi
bliver fra d. 1/8 2021 Udby og Tuse sammen. Vi har været i den heldige
situation at vores skoleleder, Ib Krogh, fortsætter hos os i Udby og på
Tuse skole.
Vi håber, at corona kommer til af fylde mindre i det næste skoleår, og at
vi kan få mulighed for at få et fantastisk år, hvor vi alle kan være sammen på kryds og tværs.

Billederne er fra vores velkomstaften for nye 0. klasser.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

OMLÆGNING AF KIRKEJORDEN

Forkortet referat fra mødet fredag den 28. maj
Tak for alle kommentarer og forslag, der kom ind i forbindelse med
mødet. Menighedsrådet kigger nu på alle forslag og indvendinger og
arbejder videre med realiseringen af projektet. Herunder følger et kort
referat af, hvad vi talte om på mødet. Det fulde referat kan findes på
www.kirkernepaatusenaes.dk.
Projektets fundament er fortsat:
1) At kirkejorden kan bruges til udendørs kirkelige aktiviteter.
2) At kirkejorden kan være et nærrekreativt naturområde til glæde for
alle.
3) At kirken gennem omlægningen bidrager til den grønne omstilling;
herunder CO2-reduktion og øget biodiversitet.
Næstformand og kirkeværge i menighedsrådet, Lotte Højgaard, fortalte om processen frem til nu; herunder om menighedsrådets første
orienteringsmøde den 20. oktober i Udby Forsamlingshus. Hun redegjorde for, hvordan menighedsrådet dengang havde taget kritik til sig,
med det resultat, at planen er forandret især på to punkter i forhold til
den oprindelige: 1) Der skal være mere natur end park. 2) Der er sket
en markant flytning af skovbrynet i forhold til naboer på Udby Kirkevej
og Udbyvej.
Sognepræst Mikkel Vale uddybede de tre grunde til omlægningen
af kirkejorden. Det nærrekreative naturareal blev set i lyset af menneskets kærlighed til det levende, og naturens evne til at give velvære
og sundhed. Den kirkelige brug af jorden blev set i lyset af stigende
efterspørgsel på udendørsvielser, friluftsarrangementer, naturen som
en åndelig ressource og endelig tanker om skovkirkegårde som en ny
begravelsesform i fremtiden. Desuden uddybede han kirkens interesse for den grønne omstilling, og de tiltag der har været på Tuse Næs
(jordvarme til konfirmandstue og præstegård) og i provstiet (fordelagtige finansieringsmuligheder for klimavenlige tiltag).
Frank Erichsen fortalte om biodiversitet. Om nogle arters tilpasningsevner, mens andre arter var trængte og truede. Han fortalte om vanskelighederne ved at ændre vaner – især med henblik på hans erfaringer fra Hjørring med biodiversitetsfremmede tiltag.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

FORSLAG:
• Overdrevet kunne nedgræsses af alpakaer; desuden har der været
foreslået shetlandsponyer og kvæg.
• Forslag om at naboer kunne nedlægge briner i kirkejorden til jordvarme.
• Hvad med shelter, bålplads, toilet og skraldespande?
• Det kunne være fint at inddrage skolen. Måske kunne de få små
skole-køkkenhaver?
• Kan man lave en arbejdsgruppe til at luge og plante? Svar: Det vil
være utrolig dejligt.
• Kan man ikke nøjes med at udvide Lunden og gøre den ekstra
attraktiv?
• Hundelufterskov?
• Mark-racerbane?
BLANDEDE SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER
• Indvending mod at tage noget af Næssets bedste landbrugsjord
(kirkejorden) ud af drift.
• Indvending mod at træer tager udsigten.
• Hvordan kan kirkejorden kombineres med andre naturarealer på
Næsset?
• Hvordan skal engen/overdrevet holdes, og hvem betaler? Svar:
Den skal slås maskinelt eller nedgræsses af dyr. Menighedsrådet
betaler på nuværende tidspunkt for pleje af Lutherstien. Det bliver
nok en lignende ordning.
• Hvem financierer skovrejsningen? Svar: Et fundraising-selskab har
skaffet sponsorer.
• Er omlægningen af kirkejorden signalpolitik? Er kirken endnu et
tæskehold mod det danske landbrug? Svar: Nej, på ingen måde.
Kirken er dybt taknemmelig for landbruget. Uden landbrug intet
Tuse Næs, ingen kirker, ingen landsbyer, intet mad.
• Kommentar: Menighedsrådet er ikke særlig tydelig om, hvad der
sker med kirkejorden. Svar: Alle menighedsrådsmøder er offentlige
og annonceret på hjemmeside og i Tuse Næs Bladet – de bliver
også bekendtgjort ved de offentlige gudstjenester. Referater kan
man få indsigt i.
Yderligere kommentarer og forslag kan rettes til menighedsrådet
v/ menighedsrådsformand Marianne Pedersen på 59461425 eller
map@hosmalte.dk
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Fotograf: folkekirken.dk

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

BABYER OG TUMLINGER I UDBY KIRKE
OPSTART TORSDAG DEN 12. AUGUST

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.
Torsdage kl. 9.30: Tumlingesalmesang
for før-skole-børn.
Torsdage kl. 10.30: Babysalmesang
for dem, der er tre måneder og op til et år.
Har du spørgmål, er du velkommen til at
kontakte Annelies van der Meer på:
annelies_van_der_meer@hotmail.com
eller 61609338
Tilmelding på www.kirkernepaatusenaes.dk.
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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

SÅ SYNGER VI IGEN...

OPSTART 12. AUGUST KL. 19.00
Voksenkoret ved Kirkerne på Tuse Næs starter op igen efter en lang
corona-pause. Vi vil gerne byde alle sangere velkommen tilbage, ligesom vi inviterer nye sangere til at være med.
Vi øver hver torsdag kl. 19.00-21.00 i konfirmandstuen ved Udby
Kirke. Vi synger sange og salmer, mest på dansk men indimellem også
på andre sprog. Vi giver af og til koncerter i kirken; for eksempel om
sommeren i forbindelse med koncertrækken ’Musik i skumringstimen’
i Hørby Kirke og i december, når der er Christmas Carol Singalong i
Udby Kirke.
Er du blevet nygerrig, er du velkommen til at møde op en torsdag
aften og være med, eller du kan kontakte Annelies van der Meer på
annelies_van_der_meer@hotmail.com eller 61609338. Det er gratis at
være med.
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Revision & Rådgivningsgruppen

Registreret revisionspartnerselskab
Smedelundsgade 16. 2. sal.(midlertidig adresse)
4300 Holbæk
info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88




• 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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Tlf: 5946 0131
Mail: info@hfkro.dk
Hjemmeside: hfkro.dk
Læs mere på Facebook og
Instagram.

Vi glæder os til at se Jer.
De nye ejere byder velkommen til TapasJazz ved Mette
JPSAND@MAIL.DK
Olsens Kvartet
lørdag d. 10. juli kl. 11.00 til 14.00.
Sandblæsning & Industrilakering af:
Tapas og lille øl eller vand kr. 150.- SMEDEVEJ 2
• Både
anbefales. 4520 SVINNINGE
•Bordbestilling
Husfacader
TLF. 59 26 59 00
Husk vores• Jernkonstruktioner
isbod med is og softice
is.80 65
m.v. fra
BILIsøre
TLF. 24 23

TOPP
Grafisk
Heidi Baun Topp
M: 21833473
h.baun@hotmail.com

Grafisk desiGn / layOuT
16
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Vi har
udsolgt af fritidshuse
på Tuse Næs
Boligmarkedet buldrer derudad, og vi ser rigtig høje salgspriser og lave
salgstider. Går du med salgstanker, er nu altså et rigtig godt tidspunkt at
sælge, og der kan være en stor gevinst at hente.
Her hos EDC Erland’s kan du bestille en gratis og fuldkommen uforpligtende salgsvurdering, hvor vi med afsæt i vores store erfaring vil fortælle dig,
hvad du realistisk kan forvente at få for dit hus. Bestiller du en salgsvurdering
nu, får du samtidig en gratis Madusen-plakat med fra dit lokalområde.
Kontakt din lokale ejendomsmægler og book et gratis salgstjek.

EDC ERLAND’S HOLBÆK
Ahlgade 3, 4300 Holbæk
59 44 00 22 | 430@edc.dk
www.edcerlands.dk
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John Erland

Lissi Berthelsen

Lone R. Andersen

Daniel A. Clemmensen

Tuse Næs Køre- og Rideforening
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk
www.tnkr.dk

16.juni blev dagen, hvor vi endelig kunne afholde vores generalforsamling,
som er blevet udskud flere gange grundet coronarestriktioner. Da det er blevet
sommer kunne det holdes udendørs og grillen blev startet op, så inden
generalforamslingen gik i gang, blev der budt på en grillpølse og hyggelig
snak.
Til generalforsamlingen blev der delt gaver ud for mest vindende ryttere i
2020:
Dressur pony: Annika Holmboe / Domingo
Dressur hest: Cecilie S Madsen / Elton
Spring pony: Annika Holmboe / Recollo
Spring hest: Helle Jensen / Hannibald
Bestyrelsen er blevet konstitueret og er som følger:
Formand: Leif Sørensen
Næstformand: Maj Therkildsen
Kasserer: Jannie Pedersen
Sekretær: Tina Teglers
Medlem: Tine Nielsen

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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Butik – Galleri – Café

Besøg vores galleri udstilling:
Maleri: Tim Rohde
Bronze skulptur: Jytte Høeg

Sommerkoncert 8. aug.

Poul Krebs
Billetter kan købes i Butikken
eller på: www.billetten.dk
Åben: to. - søn.
Kl. 11 - 17 eller efter aftale
Uglerupvej 31, Uglerup 4300 Holbæk
59461623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

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
13

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 er nu
VE-godkendt varmepumpe-installatør.
Tilskudspuljerne til disse anlæg frigives
løbende men der er alt for mange ansøgere,
hvis ikke du kan/vil vente på tilskud, så kan
du evt. benytte det udvidede ”håndværkerfradrag” Ring og hør nærmere om dine
muligheder, og lad os evt. sammen tage ud
for at se og høre et anlæg i drift, her på
Tuse Næs.
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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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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Jan@Trundholmtryk.dk • Trundholm Tryk
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Awareheart – Den Spirituelle Skole og Stine Roses Gårdbutik
Gårdbutikken salg af: smukke krystaller, smykker, dufte, malerier, figurer og m.m.
Åbningstider: ons. fra kl 11-17, 2. søndag i måneden fra kl 10-16, eller efter aftale
Skolen afholder kurser, temadage og uddannelse.
Og du kan booke tid til healing og spirituel rådgivning.
tlf.: 42647618 www.denspirituelleskole.dk
mail: stinesawareheart@gmail.com

Stine Rose og Gerry
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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.

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

KULTURHUSET
UDBY FORSAMLINGSHUS
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk
Tlf. 42433939
kufudby@dbmail.dk
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Skal du afholde en fest, et møde,
generalforsamling eller et andet arrangement,
så har vi to hyggelige lokaler med
service og plads til 90 personer.
Du bestemmer selv, hvordan du vil afholde dit
arrangement.
www.kufudby.dk

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

Vi har desværre været nødt til aflyse Spirefestival, men
Lørdag den 31.07 fra kl 11.30 afholder vi en støttekoncert på Udbyvej 25,
SOMMER PÅ HVIDEGAARD,
Med fællessang, 2 koncerter, fysisk teater, mentalistshow og økologisk
mad.
Dagbillet: 200,- Madbillet: 100,-

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

Hegnsklipning,
Alt markarbejde udføres.
Wrap, hø og halm sælges.
Hansen Maskinstation.
Tlf.: 59 46 21 22
25

Brdr. Jensen Aps
Entreprenør og autoriseret kloakmester
v. Ole og Tim Jensen

Kontakt:
Brdr. Jensen Aps v/ Ole og Tim Jensen
Kisserupvej 72, Tuse næs, 4300 Holbæk
Tlf:
Ole: 29 45 38 37
Tim: 21 43 45 41
Email: brdr.jensenaps@gmail.com
Indehaver:
Ole Jensen & Tim Jensen
Firmaet etableret i:
2016
CVR nr: 38 24 80 49

Profil:
Vi er stolte af vores arbejde,gør os umage
og levere et godt solidt stykke arbejde.
Ingen opgaver er for små eller store og vi
sætter en ære i den personlige kontakt til
kunden.
Kvalitet og god service- det er os.
Speciale:
● Alt i rør og kloak
● Jord- og vejarbejde
● Forsikringsarbejde
● Belægningsarbejde
● Drænarbejde
● Ledningsarbejde
● Støbning af grunde
● Vejunderføring
● Vedligeholdelse af grønne arealer
● Rydning af grunde
● Snerydning og saltning
● Salg af grus,sten og skærver

Ring og få et uforpligtende tilbud på:

Ole Jensen 29 45 38 37
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Tim Jensen 21 43 45 41

brdr.jensenaps@gmail.com

Salon Krøltop

https://salonkroeltop.onlinebooq.dk/

TID TIL
FORANDRING.
Åbningstider

tirsdag 9-18
onsdag 9-16
torsdag 9-18
fredag 9-17
lørdag 8-12

Lukket søndag og mandag.
Jeg holder ferie i uge 29 og 30

Jeg er superglad for at se alle mine søde kunder igen
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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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.

post@hagested-auto.dk - www.hagestedauto.dk
- vi skruer på alt - bare det kan ryge og larme -
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Murermestrene
Sigvardt & Sahner

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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Klinik for zoneterapi og massage.
Mulighed for aften og weekend tid.

Dorthe Riis.

Egelunden 9. Kisserup Strand 4300 Holbæk
Tlf.nr. 61 46 78 95 Dorthe@dortheriis.dk

Følg os på Facebook

FDZ Zoneterapeut

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 Lis Heigren 6133 2960
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)

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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NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

JULI I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT
JULI 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
10.00
Femte søndag efter trinitatis
Søndag
10.00
Femte
søndag
4. juli den
Højmesse
medefter
dåb itrinitatis
Udby Kirke
4. juli
Højmesse med dåb i Udby Kirke
Søndag den
10.00
Sjette søndag efter trinitatis
Søndag
10.00
Sjette
søndag
efterKirke
trinitatis
11. juli den
Højmesse
i Hørby
11. juli
Højmesse i Hørby Kirke
Søndag den
17.00
Sjette søndag efter trinitatis
Søndag
17.00
Sjette
søndag efteri trinitatis
11. juli den
Aftengudstjeneste
Hagested Kirke
11. juli
Aftengudstjeneste i Hagested Kirke
Søndag den
10.00
Syvende søndag efter trinitatis
Søndag
10.00
Syvende
18. juli den
Højmessesøndag
i Udby efter
Kirke trinitatis
18. juli
Højmesse i Udby Kirke
Søndag den
--Ingen gudstjeneste i Hagested og på
Søndag
--Ingen
gudstjeneste
i Hagested
og på
25. juli den
Tuse Næs.
Vi henviser
til Butterup
Kirke
25. juli
Tuse
Næs.
Vi
henviser
til
Butterup
Kirke
kl. 10.00 ved Pia Heegaard Lorentzen
kl. 10.00 ved Pia Heegaard Lorentzen
Søndag den
11.30
Niende søndag efter trinitatis
Søndag
den
11.30
Niende
søndag
efteri Hørby
trinitatis
1. august
Højmesse
med dåb
Kirke
1. august
Højmesse
med
dåb
i
Hørby
Kirke
ved Pia Heegaard Lorentzen
ved Pia Heegaard Lorentzen

BRUG FOR KIRKEBIL?
BRUG
FOR5943
KIRKEBIL?
RING
4343
RING 5943 4343

Mandag den 19. juli - 9. august
Mandag den 19. juli - 9. august

Præsten holder ferie
Præsten
holder
Sognepræst
Mikkel ferie
Vale holder ferie i perioden 19. juli til 9. august (begSognepræst
MikkelHar
Vale
ferie
perioden
19.præst
juli til i9.
august (begge dage inklusiv).
duholder
brug for
ati tale
med en
perioden,
er du
ge
dage
inklusiv).
Har
du
brug
for
at
tale
med
en
præst
i
perioden,
er du
velkommen til at kontakte disse præster:
velkommen til at kontakte disse præster:
• Pia Heegaard Lorentzen (Tuse/Butterup):
• Pia
Heegaard
Lorentzen (Tuse/Butterup):
2489
2737/pihl@km.dk
2489
2737/pihl@km.dk
• Lene Funder (Tuse/Butterup):
• Lene
(Tuse/Butterup):
3035 Funder
2661/lef@km.dk.
3035
2661/lef@km.dk.
• Dorthe Thaulov (Gislinge):
• Dorthe
Thaulov (Gislinge):
5946 6706/dth@km.dk.
5946 6706/dth@km.dk.
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KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
KIRKERNE
PÅ TUSE NÆS
Sognepræst
Sognepræst
Graver
Graver
Sognemedhjælper
Sognemedhjælper
Organist
Organist
Kirkesanger
Kirkesanger
Regnskabsfører
Regnskabsfører
MENIGHEDSRÅDET
MENIGHEDSRÅDET
Formand
Formand
Næstformand/kirkeværge
Næstformand/kirkeværge
Kasserer
Kasserer
Sekretær
Sekretær
Kontaktperson
Kontaktperson
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalg
Menigt medlem
Menigt medlem

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

30519943
30519943
59461012
59461012
60154241
60154241
61609338
61609338
22152286
22152286

Marianne Pedersen
Marianne
Pedersen
Lotte Højgaard
Lotte
LotteHøjgaard
Hermansen
Lotte
Hermansen
Ane Karlsen
Ane
Karlsen
Niels
Jørgensen
Niels
Jørgensen
Kinnie
Thea Hjorth
Kinnie
Thea Hjorth
Sognepræst
Mikkel Vale
Sognepræst Mikkel Vale

20482401 / 59461425
20482401
/ 59461425
72367322
72367322
29682617 / 59462627
29682617
/ 59462627
28214853
28214853
41955480 / 59461504
41955480
/ 59461504
60155240
60155240
30519943
30519943
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-Gør det med et smil…

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

Find os på
Facebook
Dagli Brugsen
Tuse Næs

Start grillfesten i Brugsen.

Lad grillaftenen starte i
Dagli’Brugsen.
Pænt udvalg af kød/stege/ kylling
mm
Tapas, oste, oliven mm.
Se udvalg i køleren ved pålæg

Hand’l lokalt - Støt lokalt

Telefon 59 46 10 75
04517@coop.dk

Vin
Husk at hvis du skal holde fest,
så tag en snak med Jesper.
… følg eller se Jespers oplæg og
små videoer på diverse vine på
Facebook.

Bakeoff

brugerboller/pølsebrød/
pitabrød. frit valg kr.25.tørkager kr. 10.2 stk. wienerbrød kr.20.rugbrød kr. 26.og pænt udvalg og SKARPE
priser på bakeoff-bag-selv.

