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Gensynsglæde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor spætte er kommet tilbage igen, ligesom de 
sidste år, den første dag i efterårsferien. 
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Elvangs Blomster 
Løserupvej 5. Udby  

Tlf: 59 46 25 65 Mobil: 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 rime-
lige priser, bestillinger modtages. 
Vi har stadig kartofler og frugt. 
Åben alle dage 9.00 – 18.00, dog lukket onsdag. 
 

 

Tuse Næs Frugthave 
Køb frisk frugt direkte fra plantagen. 
Netop nu er der masser af flotte Cox orange, Elstar, 
Jonagold, Mutzu og Pigeon æbler. Lucas pærerne er ved at være modne 
og inden længe er der også Gloster æbler. 
Køb en kasse (14 kg) æbler for kr. 120,- Vi giver et tilbud på større 
partier. 

Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 
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Anders Bro-Jørgensen ApS

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

UDBY FORSAMLINGSHUS 
UDBYVEJ 39, 4300 Holbæk 

Tlf. 59461062 
 kufudby@dbmail.dk   

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 

 
 

www.foderbixen.com 
 

Foder til hund, 
kat, vildtfugle og 
kaniner. 

 
        Stor besparelse på 
Olivers hunde- og katte foder 

 

Åbningstider 
mandag 17.15-18.30  

lørdag 12-15 

Samt efter aftale 
 

Kastrupvej 33, 
Kastrup, 4300 Holbæk. 
Tlf. 20 16 86 37 
 

TR
YK

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

www.sejersbogtryk.dk n post@sejersbogtryk.dk

DIGITAL
PRINTSALG AF

KOPI-
PAPIR

FÆRDIG-
GØRELSE

DE
SI

GN
LA

YO
UT

PROFESSIONEL DIGITALPRINTER
�

Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, flyers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.
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TTuse Næs 

Et lokalsamfund i Holbæk Kommune. 
 

Nyt Motionsrum i Tuse Næs Hallerne. 

 

Tuse Næs Hallerne har gennem en længere periode sparet penge 
sammen, så det er blevet muligt at ombygge to gamle møderum til 
et moderne motionsrum, med højkvalitetsmaskiner, der dækker alle 
kroppens muskler, så man kan vedligeholde og træne kroppen ved 
forskellige lejligheder. 
Motionsrummet er et tilbud til de lokale idrætsudøvere i forbindelse 
med deres almindelige træning i Hallen og ikke foreningsaktive 
Næsboer. Det kunne være forældre som bringer deres børn til den 
organiserede idræt, som i stedet for at vente eller køre hjem kunne 
tage en tur i motionsrummet, så de også får noget aktivt ud af et 
besøg i Hallen.  
Haludvalget ved Tuse Næs Hallerne arbejder lige nu med at finde 
løsning på, hvordan man kan håndtere et åbent tilbud til de ikke 
foreningsaktive borgere på Tuse Næs, som gerne vil træne og 
motionere, når det passer ind i kalenderen. Mere vil følge i den 
kommende tid om dette tilbud. 
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         Er du i balance  
Eller gør den moderne kost dig syg?       

   Beskyt dig mod livsstilssygdomme   
   og skjult inflammation i kroppen                           
     Kontakt Jytte Fredslund,  Tlf. 22152276  

jyttefredslund@mail.dk for flere oplysninger 
 

 
Mårsø Områdecenter. 

Kom til Julemarked den 23-11-kl.13.30 på 
Mårsø Centret: 

Mange spændende boder med forskellige ting, 
 der hører julen til. 

Gløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand kan købes 
Vi glæder os til at se Jer. Venlig hilsen og på gensyn.  Kaffedamerne 
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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  
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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 
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              Årets julegave 
Espressomaskine (med kalksikringsgaranti) 

  Luxus kaffe, café latte, cappucino m.m. 
1/2 pris, se tilbud på www.zinzino.com 
Smag kaffen hos Jytte Fredslund 
22152276 eller jyttefredslund@mail.dk 

TR
YK

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

www.sejersbogtryk.dk n post@sejersbogtryk.dk

DIGITAL
PRINTSALG AF

KOPI-
PAPIR

FÆRDIG-
GØRELSE

DE
SI

GN
LA

YO
UT

PROFESSIONEL DIGITALPRINTER
�

Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, flyers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.
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Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk                 

Nyt fra Skolen ved Tuse Næs    
 
 
Så er efteråret kommet. Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår 
og den nye skolereform. 
 
Badmintonturnering 
Der har været afholdt fælles badmintonturnering for mellemtrinnet på Skolen 
ved Tuse Næs. Udbys 4. og 5. klasser løb med sejren på hver deres årgang, 6. 
klasse fik en flot 3. plads. Et stort tillykke med det. Badmintonturneringen var 
en stor succes, så det overvejes, om det skal være en tradition på skolen.  
 
Høstfest 
Det nye trivselsråd på skolen, som består af 2 elever fra hver klasse, havde 
planlagt høstfest for alle eleverne på skolen. Her blev sunget høstsange, fortalt 
om sprogklassernes besøg på Fjordgården samt udleveret smagsprøver 
 
Æbledag 
Som optakt til Æblefestivallen på Tuse Næs var fredag i uge 40 en æbledag 
for alle eleverne. Her blev der arbejdet med æbler på mange forskellige måder. 
Der blev tegnet, filtet, talt om og smagt på æbler og meget mere.  
Tak til Brugsen for æbler til denne dag. 
 
Motionsdag 
Traditionen tro var fredag i uge 41 motionsdag. Vejret var mede os- og alle 
havde en god dag med masser af motion. Dejligt, at så mange forældre deltog 
enten med boller til eleverne eller ved selv at deltage i løbet. 
 
SFO 
Både i SFO 1 og 2 er vi også kommet godt i gang efter sommerferien. Vi ar-
bejder med aktiviteter, som i større omfang end tidligere, hænger sammen med 
temaerne i skoledelen, men vi ønsker også at beholde nogle af de gamle tradi-
tioner, så som ”Vis, hvad du kan”, Halloween mv. Samtidig er vi ved at indret-
te et kreativt værksted, som kan benyttes af os alle på skolen/SFO. 
 
Med efteråret kommer også den mørke tid, så husk lys på cyklerne. Der er 
bestilt reflekser til alle eleverne. 
 

Med venlig hilsen 
Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 

         SFO leder                       Daglig leder 
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Juletræer og pyntegrønt sæson 2014 
 
Jeg er gået på pension og kan 
servicere dig med personlig betjening, 
påsætning af juletræsfødder etc.  
 

Ring gerne i forvejen på 
2044 5821 

 

50 og 75 kroners marked 
FRIT VALG 

 
af udendørs juletræer 
og gran til afdækning. 

 
Foruden juletræer, pyntegrønt, 
ædelgrønt og julepynt, finder du også 
vores store udvalg af frø og nødder til 
havens fugle samt 1StChoice og 
Pronature hunde- og kattefoder. 

 
 

        
 

 
Venlig hilsen 

 

John & Pia 
Løserupvej 39, Tuse Næs 

 
 2044 5821  

 
 

Mail gerne din bestilling  
til senere afhentning på 

 
 

johnogpia@mail.dk 
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Assura Forsikringsagentur ApS  �Din lokale assurandør 

Vi tager hånd om dine forsikringer  
både privat & erhverv 
 
Kontakt Katrine Henriksen eller Palle Larsen 
 
Smedelundsgade 45, 4300 Holbæk 
Tlf: 40 30 60 47  �  e�mail: info@assura.dk 
www.assura.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: 

 
Certificeret Rottespærremontør 

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

Udlejes med fører:  
Minigraver  
Rendegraver 
 
Udlejes: 
2 ton container 

Salg til private af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver 
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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



33

Sammen bygger vi professionelt
Frejasvej 4 · 4300 Holbæk · Tlf. 5855 2300

STÅR TRÆET ENDNU?
På et tidspunkt bliver træer 

for store og farlige

BOGNÆS MULTISERVICE
v/Carsten Jørgensen

bognaesmultiservice@live.dk

Tlf. 4073 6328 / 5946 1328

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 

• Træk arbejdsløn fra i skat 
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fast Pris På Din Reparation
3 Års Garanti På Reservedele

Meko Card, lån op til kr. 60.000,00

Vi Får Hjulene Til At Rulle Uanset Bilmærke
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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. 

aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER
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  Holbæk Minibusser
v/Michael Olsen

 
Vi udfører alle former for persontransport. Turistkørsel, 
handicapkørsel, skolekørsel m.v. 
 
Tobjergvej 18, Uglerup, 4300 Holbæk, Tlf. 25 35 58 68  
e-mail: Holbaekminibusser@mail.dk, www.Holbaekminibusser.dk 
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   Salon Krøltop 
 

Altid en god 
pris. 

 

Åbningstider 
tirsdag 9-18 
onsdag 9-16 
torsdag 9-18 
   fredag 9-16 

                                                lørdag 8-12 
                                                mandag og søndag lukket, 

 

Jeg gi’r et ”Klippekort” 
Klipning nr. 9 er til halv pris, 

og nr. 10 er gratis. 
 

Salonen sælger: 
 

Hårlak 500 ml. 98 kr. 
 

Øreringe. 
 

Tøj af mærket MUST til voksne. 
 

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

 
kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk    
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Bødkervej 10. 4300 Holbæk. Tlf. 5944 1400 
www.elteam4300.dk M: elteam@elteam4300.dk 
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Husk vi har åben alle dage året rundt. 

Åbent alle dage 8-20 
 

Lodtrækningen blandt vor 
”mobilsite-kunder” om 

Danmarks største 
købmandskurv  
blev vundet af:  
Heidi Hartung. 

Tillykke med gevinsten. 
 

Hvis du gerne vil modtage sms’er 
med vores skarpe tilbud, så 

tilmeld dig i butikken. 
 
Vi nærmer os de tider,  

hvor julebryggen kommer. 
Vi glæder os til at præsentere vor 

nye Tuse Næs Classisk Jul 
fra Holbæk Bryghus, 

og vi holder prøvesmagning 
fredag d. 31. oktober kl. 14-18 og 
lørdag d. 1. november kl. 10-14. 

 
Hand’l lokalt - Støt lokalt  

Telefon 59 46 10 75  
04517@coop.dk 


