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                             BYENS  SERVICEVÆRKSTED 
                                           PARABOL & ANTENNEANLÆG  RADIO  TV 

Vi servicerer alt i antenner og paraboler. 
                        Salg af antenne og paraboludstyr. 
           Autoriseret forhandler af Canal Digital - Viasat - Boxer.  
           Reparation af fladskærm  Radio - Computer. 

                   Byens Serviceværksted.
Rosen 5.   V/Markedspladsen. 4300 Holbæk 

WWW.byensservicevaerksted.dk               Tlf.: 5944 1070.

 

Berits Beauty 
Lægeeksamineret Hudterapeut  Kosmetolog 

Tlf. 22 98 03 74 
Amtmandsvej 1, 1.sal Holbæk 

www.beritsbeauty.dk 
email@beritsbeauty.dk 

BANKOSPIL 
Hagested / Tuse Næs BK  

             Afholder Gave-banko Søndag den 24. februar og 
søndag den 10. marts 2013 Kl. 14.00 i Hagested Forsamlingshus. 

Begge gange 55 spil. 
Hagested/Tuse Næs skal hermed rette en varm tak til alle forretninger og 

firmaer, som har gjort det muligt for os at afholde gavebanko i 2013. 
Bestyrelsen 
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TTuussee  NNææss    
EEtt  llookkaallssaammffuunndd  ii  HHoollbbæækk  KKoommmmuunnee..  

        Mødeindkaldelse til åbent temamøde. 

Onsdag d. 6. februar kl. 19.00  
i Tuse Næs Hallens cafeteria. 

Aftenens tema: 
Tuse Næs år 2020! 

1. Indledning ved Lokalforum. 

Lidt inspiration fra Lokalforum til temaer som kan drøftes 
sammen med dit eller dine temaer. 
Hvad er Tuse Næs i 2020 turistområde, Holbæks nordlige 
bydel eller hvad ved vi? 
Infrastruktur Cykelsti langs Tuse Næs vejen, gang/cykelbro 

d-
by til Hol
Ny og ændret foreningsstruktur for at sikre at vi stadig har 
et aktivt foreningsliv med masser af tilbud til borgerne på 
Tuse Næs fra ung til gammel. 
Hvordan får vi flere ressourcestærke familier til at flytte til 
Tuse Næs og evt. starte virksomhed her. 
Dit og dine temaer skal frem denne aften. 

2. Det videre arbejde med temaerne og arbejdet med evt. fund-
raising.

3. Eventuelt.
4. Næste møde. 

Venlig hilsen 
Tuse Næs Lokalforum. 
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Nyt fra Troldemosen. 

Håber I alle er kommet godt i gang med det nye år. Vi ser tilbage på en 
dejlig december måned hvor hele huset summede af hygge og julestem-
ning. Traditionen tro var vi i Udby Kirke hvor børnene var med til at 
pynte juletræ, vi fik sunget nogle dejlige salmer og hvor vores nye præst 
fortalte om juleevangeliet. Vores største børn fik lejlighed til at overvæ-
re skolens krybbespil. Dejligt vi kan holde fast i de gamle traditioner. 

et et lokale der 
oser af hygge, her bliver der læst mange gode historier. Børnene har på 
skift været på biblioteket og hente bøger. Måneden handler om, at vi har 
fokus på historiefortælling, fokus på den sproglige udvikling, hvor vi 
blandt andet benytter o o-
rier er også dem børnene selv finder på. Hos spillopperne understøtter 
de den gode historie med fagter og handskedukker.  
Dagplejen har afholdt deres julearrangement med børn og forældre. Et 
hyggeligt arrangement hvor der blev danset om juletræet, spist æbleski-
ver og drukket kaffe/saft. 
I skrivende stund er de ved at forberede sig på at det snart er faste-
lavn. Arrangementet afholdes i legestuen den 8.02. Børnene må 
gerne være udklædte, men det er ikke noget krav. Der bliver slået 
katten af tønden, sunget sange og mon ikke der bliver serveret lidt 
godt til ganen. 
Vi byder Jeanette G Nielsen ny dagplejeleder og Ziska Seirup Distrikts-
leder velkommen til Tuse Næs. 
Det nye distrikt består af Børnehuset i Hagested, Tusindfryd i Tuse, 
dagplejerne fra alle tre børnehuse og Troldemosen. 
Den 15.01 havde vi lygtefest her i Troldemosen med efterfølgende valg 
til bestyrelsen.  Da vi planlagde lygtefesten var det buldrende mørk kl. 
16 om eftermiddagen, vi havde bare ikke lige taget højde for, at det er 
mere lyst her midt i januar. Men det gik alligevel. Børnene havde selv 
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lavet fine lygter, vi tændte fakler og lavede Kakao og boller på bålet. Vi 
lavede en slags skattejagt, hvor børnene skulle finde reflekser, som var 
gemt forskellige steder. Sammen med reflekserne hang der en lille pose 
med hjemme bagte småkager. Mens forældrene holdt møde, havde vi 
lavet biograf for børn og personale. 
 Vi fik valgt to forældre der skal repræsenterer Troldemosen i den nye 
bestyrelse og 5 repræsentanter til forælder rådet. 

Sideløbende med vores månedlige temaer arbejder vi fortsat med fri for 
mobberi-projekt, forskellige sproggrupper, krop og bevægelse både på 
vores store legeplads og i hallen. Vi arbejder med ekstra indsats for alle 
de børn, der skal starte i skole til august. Og ikke mindst har vi altid 
fokus på socialiseringen. 

Med venlige hilsner 
Pædagogisk leder 
Bente Staack-Petersen 
Troldemosen
7236 7420 
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Kloak og drænarbejde 
Støbearbejde  
Belægning  
Ny-til og ombygning  
Veje og stier  
Nedrivning  
Græsslåning 
Medlem af byggeriets kvalitetskontrol

Aut. Kloakmester Ring og få et uforpligtende tilbud. mh-entreprenoer.dk/
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Nyt fra  
Skolen ved Tuse Næs 
 

Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk                 

Det nye år er kommet godt i gang. 
Vi vil gerne sige velkommen til Jacob Jensen, der er ble-
vet afd. Udbys nye daglige servicemedarbejder. Vel mødt 
Desværre her vi også måtte sige farvel til Freddy Christi-
ansen, der ikke længere gør rent på skolen.  

 

 

for inviterede forældre og pårørende torsdag d. 07.02.13. 

Åbne-/lukkedage i SFO 
SFO har åbent i uge 7 (skolernes vinterferie).  
I påsken har SFO åbent mandag den 25.marts 13 og  
lukket tirsdag den 26. og onsdag den 27. marts 13   
Lukkeuger i SFO 29+30  de øvrige uger i skolesommer-
ferien er åbent. 
Første skoledag efter sommerferien mandag d. 12.august 
2013. 
 
                      
Med venlig hilsen 
Jette Kjær Jørgensen             Christian Thyrring 
      SFO leder                            Daglig leder 
 

Afd. Udby 
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Murermester 
Michael Sahner Hansen ApS 

 Præstemarken 5, 4300 Holbæk. 
Tlf.: 40 10 51 41  

Mail: sahner@email.dk. 

 
 
 

Alt murerarbejde udføres.  
25 års erfaring. 

 

Vi kan tilbyde: 
 

Renovering af badeværelse. 
Tilbygning og nybyggeri. 

Facaderenovering samt anden fornyelse i huset. 
Professionel rådgivning, løsningsforslag m.m. 

 
 

Isolér med papiruld 

 
Eneste 100% danske produkt.  
Høj effektiv og miljørigtig. 
Kan indblæses/udlægges overalt.

Se vores hjemmeside 
WWW.sahner-byg.dk 

eller scan koden. 
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Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300
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Gylletid. 

Så har vi igen passeret 1. februar og Næ-
ringsstof kompagniet kan starte årets gylle-
udbringning, når vejret tillader det.  
Vi vil gøre hvad vi kan, for at genere mindst 
mulig, men ved selvfølgelig godt, det ikke 
helt kan undgås. 

Vi håber så I vil tænke på den produktion 
gyllen kommer fra, giver en stor valutaind-
tægt og mange job i landbrug og specielt 
følgeerhvervene. Den mængde gylle Næ-
ringsstof kompagniet udbringer, repræsente-
rer faktisk 114 fuldtidsjob.  
Det kan selvfølgeligt være lidt svært at glæ-
de sig over når det lugter fælt, men der 
kommer jo sjældent noget ud af ingenting. 

Er der spørgsmål så kontakt en af os i besty-
relsen.
Per Jacobsen 24822531 
Peter Bo Hansen 20482570 
Preben Hansen 40346821     



20



21



22



23



24



25



26

www.hoerby-faergekro.dk      E-mail: hotel@hoerby-faergekro.dk

Hotel Hørby Færgekro 
Strandvejen 1 Hørby 
4300 Holbæk 
Tlf.: 5946 0131 Fax: 5946 0141 

Vi tilbyder: Weekend-ophold, Privat fester / Firmafester, Kursus og konference/møder /  
Bus udflugter. 

Fastelavnsarrangement søndag d. 10.februar.
Gratis adgang.

Tøndeslagning indendørs  slå katten af tønden fra kl. 10-12. 
Tilmelding til tøndeslagning senest d. 8. februar.

Kåring af kattedronning og kattekonge samt bedst udklædte.
Præmier uddeles.

Der serveres 1 glas gratis saftevand eller kakaomælk, 
samt en fastelavnsbolle pr. barn. 

Udover dette kan der købes 
kaffe og fastelavnsbolle for 25. kr. pr person.

Frokosttilbud kl. 12-15 kr. 85.00
Frokosttallerken bestående af: Fiskefilet m/ remoulade og citron, 
mørbradbøf m/ champignon á la creme og friturestegt camembert 
m/solbærsyltetøj. Inkl. brød og smør. 
Clubsandwich bestående af: Frokostbolle m/kyllingebryst, salat, 
agurk, tomat, ristet bacon, karrydressing samt kartoffelbåde. 

Børnemenu kr. 35.00
Spagetti m/kødsovs 
Kyllingelår eller fiskefilet eller frikadeller.  Alt serveres med rug-
brød.

Månedens menu min. 2 couverter kr. 250.00 pr. couvert
Forret: Aspargessuppe med hjemmebagt flutes.  
Hovedret: Engelsk bøf m/bløde løg, surt, hvide kartofler og skysauce.   

 

Søndagsbuffet 3+17+24 februar. kl. 12  15. kr. 130.00.
Børn under 12 år ½ pris. Ring og bestil bord. 
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Fredag til søndag fra kl. 18.00. 
Inviter svigermor ud til ½ pris.

Amerikansk Colorado steg (hormonfrit kød). Serveres ved bordet på et spæk-
bræt. Hertil serveres bagekartoffel eller pommes frites, mikset salat m/ dressing 

apart og rødvinssauce. Spis hvad du kan. 
Kr. 190.00 pr. person. Min. 2 couverter.

Husk svigermor til halv pris. Børn under 12 år ½ pris.

NYT
Onsdagstilbud fra kl. 18.00 kr. 85.00

Hørbygryde af svinemørbrad m/champignon, cocktailpølser i paprika-
sauce m/brasede kartofler. 

 

Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Smørrebrød ud af huset kr. 28,- pr. stk. Ring og bestil dagen før. 
Vi holder lukket om mandagen. Der tages dog mod bestillinger 

til selskaber og andre arrangementer  vi er ved telefonen. 
Venlig hilsen Trine og Luis 

                    www.hoerby-faergekro.dk      E-mail: hotel@hoerby-faergekro.dk
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TR
YK

Sejers Bogtryk
Hørve Møllevej 2 ■ 4534 Hørve ■ Tlf. 59 65 68 88

www.sejersbogtryk.dk ■ post@sejersbogtryk.dk

DIGITAL
PRINT

SALG AF
KOPI-
PAPIR FÆRDIG·

GØRELSE

DE
SI

GN
LA

YO
UT

NY PROFESSIONEL DIGITALPRINTER

Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, fl yers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.
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• Alt i El-installation
• Intelligente

installationer
• Netværksløsninger
• Tele / Data
• Service

Stationsvej 8 · 4390 Vipperød · info@dahljensen.nu · www.dahljensen.nu

59 18 23 23

AquaProof a/s - Kontakt: Per Grønning 

Tuse By Vej 3, 4300 Holbæk 

www.VinylHegn.dk 
mail@vinylhegn.dk 

Tel.: 27588047 

Vedligeholdelsesfri Hegn  - så slipper du for at male 
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KULTURHUSET 
UDBY FORSAMLINGSHUS 

AFHOLDER 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG D. 26. FEBRUAR KL. 19.00 2013 

DAGSORDEN 
I HENHOLD TIL KUF´s VEDTÆGTER 

FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ 
GENERALFORSAMLINGEN 

SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE 
SENEST DEN 18. FEBRUAR 2013 

PÅ ADRESSEN ÆBLEVEJ 4, HØRBY. 

BESTYRELSEN 

                     KULTURHUSET 
             UDBY FORSAMLINGSHUS 
           UDBYVEJ 39, 4300 HOLBÆK 
TLF. 59461062  www.kufudby.dk

         SKAL DU AFHOLDE FEST 
MØDER, GENERALFORSAMLINGER 
 ELLER ET ANDET ARRANGEMENT 

              DU GØR DET SELV 
        BETALER KUN HUSLEJE 
       OG FOR LÅN AF SERVICE 
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FDZ zoneterapeut 
og massør  
 
Gavekort udstedes 

 
Dorthe Ingrisch 
Højlystvej 32, Tuse Næs. 4300 Holbæk 

Tlf.nr. 61 46 78 95 www.dortheriis.dk  

www.boernehaven-tusenaes.dk
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Vi søger ferie-
værtsfamilier til sommer! 
Vi søger ferieværter til vores russiske 
feriebørn. Børnene kommer fra et stadig meget stråleramt område efter 
Tjernobyl katastrofen. Det drejer sig om børn i alderen mellem 7 og 14 år, der 
alle kommer fra dårligt stillede familier.  Børnenes ferieophold varer 3½ uge. 
Børnene bor og har deres omgang hos den danske familie. De er naturligvis 
raske  altså sygdomsfri  men nogle lider måske af lidt allergi. 
De trænger til frisk luft og mad uden al den forurening.  Hjælp 
os med at give dem det! 1. hold 8/6  2/7. 2. hold 6/7  30/7.  

Nordjysk Humanitærhjælp er en privat forening, som er upolitisk og uafhængig 
af religiøse holdninger. Vort arbejdsområde er både nationalt og internationalt. 
For yderligere information kontakt: landsformand Inge Bækvang, Hemmingsvej 
52, 4653 Karise. Tlf. 61 42 62 02 eller lokalt: Ole Søager, Staslundevej 23, 
Tuse Næs, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 53 67 / 25 36 52 67. Foreningens 

hjemmeside: www.nj-hh.dk  

Vi søger DIN 
hjælp til at give 
disse børn en 
god oplevelse! 
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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 

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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Palle Jensen 
Entreprenør / Aut. Kloakmester 
Tlf. 59 46 03 14 
Bil. 20 46 15 14 
Mail: pallejensen@post9.tele.dk 
Smutvej 18, Mårsø  4300 Holbæk 

 

Medlem af: 

 
 
 

Jord- og vejarbejde  
Dræn- og kloakarbejde 
Støbning af grund 
Ledningsarbejde 
Vejunderføring 
Snerydning og saltning 
 

Udlejes med fører:  
Minigraver  
Rendegraver 
 
Udlejes: 
2 ton container 

Salg af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver 

 
 



37

Salon Krøltop 
 
 

 
 
 

Altid en god pris. 
 

Nye åbningstider 
mandag 9-18 
tirsdag 9-16 

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

søndag lukket 
Lukket 20  27 februar. 

Tilbud: bryn og vipper kun 150 kr. 
Som noget nyt, sælger salonen nu også øreringe 

+ sjove hårdele til festlige lejligheder. 
 

59 46 13 42  
 

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

kroeltop@kroeltop.dk  www.kroeltop.dk    
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Det sker når vi mindst venter det.
Nogen der står os nær og er os kær dør og sorgen bliver tung at bæ-
re. Vi bliver handlingslammede og der ligger alt det praktiske som 
skal gøres.
Det er i denne situation jeg hjælper dig.

Begravelse og Bisættelse
v/Lykke Mantzius Lykke

Strandgården Øst 30
4300 Holbæk

WWW.begravelseholbaek.dk
tlf. 59436304 / 24417236

Ring og få tilsendt materiale
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Anders Bro-Jørgensen

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Assurandør
Palle Larsen

Lindebjergvej 11. Tuse Næs
Mobil. 23 43 12 72

HULVEJENS
MINIGRAVER
aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05
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Husk vi har åben alle dage året rundt. 

Åbent alle dage 8-20

Apotek og posthus  
Postafdelingen har åbent: Ma.-fr. 10-18 lø. 8-14. 

20 % rabat onsdag d. 6. februar
på næsten alt i butikken. 

(Dog ikke på blade/tobak/apotek/modermælkserstatning 
ETC. Se opslag i butikken) 

Årsmøde d. 9. februar i Udby Forsamlingshus
biletter hentes i butikken. Efterfølgende er der 

vinarrangement. Overskud fra denne aften går til 
Gymnastik og håndbold. 

Husk vi støtter lokalt bl.a. Tøndeslagning på Skolen. 

Støt lokalt 
Telefon 59 46 10 75  

04517@coop.dk


