
  NR. 3      Marts 2013      28. Årgang     Blad nr.: 294

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk
Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet.

Sidste udkald!!! 
Hvis ikke der kan vælges en ny bestyrelse til Tuse Næs 

Boldklub, på en ekstraordinær generalforsamling  

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 
I boldklubbens klubhus, så vil 

Tuse Næs Boldklub lukke!! 
Og der vil herefter ikke længere 
være en fodboldklub på Næsset. 

Så for ungernes skyld mød op. 
Kontakt evt. Nils Birch på 2518 7509/5946 2023 eller 

Kim Halskov på 3057 0178/5946 5023 



2



3

Den gamle redaktørs side. 

Læs lige forsiden igen! 
Skal vi virkelig miste TNB efter 100 år på Tuse Næs, det 

vil være et stort tab for klubliv og for de unge mennesker.  
Traditioner: 

Traditionen tro holdt TNKR igen deres fastelavnsridning 
rundt på Næsset, samt deres Tøndeslagning. 

Ligeledes holder TNG deres årlige gymnastikopvisning i 
Hallen.

Husk at der er Dialogmøde d. 11. marts i Pyramiden, så 
mød op. 

Der er stadig mange Generalforsamlinger: 
Hos TNE, TNO, Husholdningsforeningen og TNLF. 

Der er flere arrangementer i kirken og der er Sogneind-
samling d. 10. marts. 

    For de lækkersultne er der også muligheder: 
Lyngholm Landsted  

holder Påskefrokost med oplevelser.  

Hotel Hørby Færgekro  
har Påskebuffet. 

    Man behøver ikke at sulte eller kede sig. 

 godt  pas godt på Jer selv og på andre. 

Venlig hilsen. 
Kjeld Malte. 
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TTuussee  NNææss    
EEtt  llookkaallssaammffuunndd  ii  HHoollbbæækk  KKoommmmuunnee..  

Dialogmøde mandag d. 11. marts 2013 kl. 19.00 i 
Pyramiden 

 Skolen ved Tuse Næs Afdeling Udby. 

Dagsorden. 

1. Velkomst og præsentation ved Lokalforum. 

2. Kort orientering om sager i Lokalforum siden sidste 
dialogudvalgsmøde. 

Blomstrende Landsby projektet på Tuse Næs. 

hverdagen. 

3. Tuse Næs år 2020, hvor skal vi hen? 
Indlæg fra Infrastrukturgruppen (bro, cykelsti mm.). 
Indlæg fra Profileringsgruppen (hjemmeside og reklame 
for Tuse Næs) 
Indlæg fra Foreningsgruppen (Idrætsforeningernes 
fremtid og struktur) 
Indlæg fra Erhvervsgruppen (Styrkelse af det lokale er-
hvervsliv)

Pause (Drøftelse ved bordene om Tuse Næs år 2020, 

flere som vil være med i arbejdet)
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Tuse Næs  
Et lokalsamfund i Holbæk Kommune. 

4. Hvor og hvad skal politikerne hjælpe med. 
Hvad vil politikerne gøre for at Tuse Næs er en aktiv del 
af udviklingsstrategien. 
Hvilke konkrete tiltag er der i den nye kommuneplan, 
som understøtter udvikling i vores lokalområde (Nemt at 
etablere virksomhed, hurtig sag

5. Aktuelle spørgsmål til Dialogudvalget fra borgerne 
på Tuse Næs. 

Skal der spares mere på busserne på Tuse Næs? 
Status på kloakeringen og forsinkelsernes betydning for 
borgerne. 
Forbedring af Trafikforholdene ved afdeling Tuse for 
Skolen ved Tuse Næs. 
Orientering om Arena Holbæk og betydningen for Tuse 
Næs.

6. Nye sager fra salen. 

7. Eventuelt.

Venlig hilsen 
Lokalforum på Tuse Næs

Tuse Næs  
Et lokalsamfund i Holbæk Kommune. 
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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. 

 

Søndagsbuffet 3+17+24 marts. kl. 12  15. kr. 130.00.
Børn under 12 år ½ pris. Ring og bestil bord. 

Stor påskebuffet 
Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag kl. 12-15 kr. 195.00.

Børn under 12 år ½ pris. Ring og bestil bord. 

Martstilbud kun ud af huset. Minimum 10 couverter.
Forret: Laksepate m/ rejer, asparges, sauce verde og hjemmebagt flutes. 
Hovedret: Gammeldags oksesteg m/ glaserede løg, bønner, hvide kartofler og 
skysauce. 
Dessert: Citron eller appelsinfromage. 

2 retter pr couvert 150.- kr. 3 retter pr couvert 180.- kr.

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.

 

Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset.
Smørrebrød ud af huset kr. 28,- pr. stk. Ring og bestil dagen før. 

Venlig hilsen Trine og Luis 
www.hoerby-faergekro.dk      E-mail: hotel@hoerby-faergekro.dk

Mårsø Områdecenter.
Påskemarked 17. marts kl.13.30

Boder med mange forskellige Ting. 
Den 11. april Kl.13.30 

Tøj og Sko Salg med Modeopvisning 
Kaffe, kage, øl og vand kan købes

På gensyn Kaffedamerne 
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Påskefrokost med oplevelser på Lyngholm LandstedPåskefrokost med oplevelser på Lyngholm LandstedPåskefrokost med oplevelser på Lyngholm LandstedPåskefrokost med oplevelser på Lyngholm Landsted    

Påskedag og 2. Påskedag, kl. 11Påskedag og 2. Påskedag, kl. 11Påskedag og 2. Påskedag, kl. 11Påskedag og 2. Påskedag, kl. 11----16161616    
Køb af frokostbillet nødvendig. Pris voksne kr. 175,-. Børn u. 10 år kr. 90,-. 

Bestil hos charlotte@lyngholm.com eller på mobil 2096 2030

• Påskefrokost inspireret af årstidens lokale produkter og råvarer. Ekskl drikke. 
• Mulighed for køb af kaffe, te, kage og andre søde sager.  
• Der vises plantefarvning og decoupage af udpustede æg. Salg af æg. 
• Yndige kyllinger og flotte høns … nogle lægger grønne æg. Fjerkræsalg. 
• Får, måske lam og Hyrdehundeopvisning. Påskekaniner med unger 
• Salg af fine fuglekasser og frø til havens vilde fugle. 
• Trille påskeæg leg for børn og barnlige sjæle 
• Salg af hjemmelavede chokolader v/ Jonas Ipsen, Hørby

Guredevej 44, Tuse Næs, 4300 Holbæk. www.lyngholmlandsted.dk
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Nyt fra Troldemosen. 
Denne måned har stået på udklæd-

ning, drama/teater og fastelavn. 

Både Dagplejen, Spilopper, Mæl-

kebøtter og Solsikker har holdt 

fastelavnsfest den 8. februar. Det er en dejlig dag hvor troldemosen 

vrimler med udklædte børn og voksne. Pippi Langstrømpe, elefanter og 

arbejdsmænd foruden riddere og prinsesser, politibetjente, kendte su-

perhelte og mange, mange andre, indtager huset og får ved fælles indsats 

slået hul på tønder og poser.  

Kattekonger og dronninger bliver kåret og bagefter smovser vi i tønder-

nes indhold og hjemmebagte fastelavns boller! 

1000 tak til Dagli' Brugsen i Udby, som igen i år har været så søde 
at sponsorere både tønder og indhold!! 
Udover fastelavnsfesten har vi også lavet masker, sminket og klædt os 

ud. Vores Kostumevogn er blevet fyldt med nyt og spændende udklæd-

ningstøj, som er basis for mange gode lege, små skuespil og forestillin-

ger. 

De kommende skolebørn er gået i gang med "skolearbejdet" og arbejder 

målrettet med tal og bogstaver, løser små opgaver og samarbejdsøvelser, 

alt sammen noget der støtter op og leder hen i mod den kommende sko-

lestart.

Skolegruppen har også været på en tur til Æglageret, for at se og ikke 

mindst opleve udstillingen "Hotel Aurelia". En tur hvor både børn og 

voksne fik brugt alle sanser.  At gruppen selv har været med til at samle 

materiale (blade) til udstillingen, gjorde det jo bare endnu mere spæn-

dende!

Vi arbejder fortsat med pædagogiske lærerplaner og er efterhånden ble-

vet ret skrappe til at få videreformidlet "den tavse viden"; vores tanker 

og pædagogikken bag hverdagen og aktiviteter i Troldemosen. 

Næste måned står i påskens tegn. Vi skal klippe påskepynt og gække-

breve, male æg, så karse og selvfølgelig holde påskefrokost... og måske 

kommer påskeharen på besøg igen i år ! 

Med venlige Hilsner.  

Pædagogisk leder. Bente Staack-Petersen.  

Troldemosen. 7236 7420 
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Anders Bro-Jørgensen

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk
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Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk           

Nyt fra  
Skolen ved Tuse Næs 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

 

Afd. Udby 

sdans
som finale. En fortælling om at kæmpe for kærligheden 
og for at finde sin identitet. Begge forestillinger havde 
de bedste forudsætninger med et talrigt og veloplagt 
publikum. En S T O R tak til eleverne i 6u, Laila, Jakob 
og Thomas for instruktion, musik og kulisser og publi-
kum. 
 

Dagen efter  fredagen før vinterferien  fejrede vi fa-
stelavn. Kattekonger og dronninger blev fundet, og i 
alle klasser blev en elev præmieret for bedste udklæd-
ning. En festlig dag og dejligt at se de mange fantasiful-
de udklædninger blandt børn såvel som voksne. 
 

 
Tak til Jesper fra Brugsen for de sunde godter. 

 

--------------o---oo---ooo---oo---o-------------- 
 

Alle klasser har netop fået opsat Activboards  så vi ser 
frem til de mange nye muligheder, der kan opstå, når 
teknikken kommer op at køre. 
 
Med venlig hilsen 
Jette Kjær Jørgensen             Christian Thyrring 
      SFO leder                            Daglig leder 
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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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Tuse Næs Gymnastikforening. 

OPVISNING 
 

Søndag den 24.marts  
Kl. 14.00 

I 
Tuse Næs Hallen 

 

Entre kr. 30,00 
Opvisende aktive og børn u. 12 gratis. 

Kaffe og kage kan købes til rimelige priser.  
 

Kom og se hvad vi har lavet hele 
vinteren. 

 

På Gensyn og Vel mødt 
 

Tuse Næs 
Gymnastikforening 

Tuse Næs Gymnastikforening 
Håndboldafdelingen 

på Tuse Næs 
v/ Uddeler Jesper Brøggers 

Mad og Vinsmagningsprojektet
i Udby Forsamlingshus, hvor vi deltog med alt det 

praktiske og tjente 22.800.- kr. 
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Maleren på 
Tuse Næs

Loft, tapet og malerarbejde tilbydes, 
nyt som gammelt. 

Tilbud på vanskelige lofter. 

Glasvæv, vådrumsbehandlinger. 

Flyttelejligheder. 

Facader, vinduer. 

Hvidpigmentering af profiler og vægge. 

Malermester John Spring 
Ringmosevej 54. Kisserup 

Tlf.: 5946 1800      Bil.: 4056 1816  
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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 
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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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 
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H  Støt lokalt  

Efter vort Årsmøde d. 9. februar i Udby Forsamlingshus på Tuse 
Næs, med pænt fremmøde, holdt vi Mad og Vinsmagning, I 

samarbejde med Tuse Næs Gymnastikforenings 
håndboldafdelind. 

Ronni Hansen kendt fra Suri havde sammen med Jesper fra 
Dagli Brugsen sammensat en Hverdagsmenu - God mad til 

krop og sjæl, sund mad som passede sammen med 
Madpyramiden. Til maden blev der serveret smagsprøver på 

mange fine vine.  
Arrangementet var som altid en stor succes med mange gæster. 

Håndboldafdelingen sørgede for De tjenende ånder , det gjorde 
de helt perfekt, og fik et overskud på 22.800 kr.   

TNG s Tjenende ånder
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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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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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Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300
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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  

INFORMATIONSAFTEN 
torsdag den 21. marts kl. 19 

For I kan være klar til et valg, når børnehave-
tiden nærmer sig, så kom og hør om: 

HVAD KAN VI TILBYDE JER OG JERES BARN
Alle er velkommen, vi glæder os til at se Jer.

     Naturbørnehave www.boernehaven-tusenaes.dk

Tak til Dagli Brugsen Tuse Næs for tønder og indhold til fastelavn. 
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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 



36

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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tryksager design
farvekopi

digitalprint
STOR·print (60x84 cm)

reklametryk
stempler - og meget mere

Sejer’s Bogtryk

w
w
w
.s
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er
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og
tr
yk
.d
k

Hørve Møllevej 2 · 4534 Hørve · 59 65 68 88
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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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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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Husk vi har åben alle dage året rundt. 

Åbent alle dage 8-20

Vintilbud.
6 flasker Canaja kr. 300  begrænset parti. 

Husk: vin til arrangementer snak med Jesper eller Rasmus. 
Vi tager uåbnede flasker retur. 

Kom op og se vor nye ombyggede butik. 
Åbningstilbud  kom og kig. 

Billede fra vor Mad 
og Vinsmagning  i 
Udby
Forsamlingshus d. 9. 
februar, hvor der var 
rigtigt mange 
deltagere.
TNG/håndbold stod 
for madlavningen v/ 
Ronni Hansen, og 
mange fra håndbold 

var tjenende ånder  det klarede de rigtigt godt, og fik overskuddet 
på kr. 22.800 med hjem. Læs mere inde i bladet. 
Til fastelavn sponcerede vi tønder med indhold til Tuse Næs 
Børnehave, Troldemosen samt Udby Skole.

Støt lokalt 
Telefon 59 46 10 75  

04517@coop.dk


