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Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk

Hvid Jul. 
Når man kigger ud af 

vinduet, her den 23. no-
vember, ser det ikke ud 
til snevejr lige med det 

samme. 
Så hvis man ønsker en 
hvid jul, må man bare 

drømme om den. 
Med ønsket om en glæde-

lig jul til alle. 
 

Ha’ det godt – pas godt 
på Jer selv og på andre. 

 

Venlig hilsen. 
Kjeld Malte. 
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Bestil din and eller gås til 
juleaften allerede nu. 

 
Ænderne har haft god tid til at 
vokse i et naturligt tempo og 
adgang til vores sø hvor de kan 
svømme. For kødet betyder 
dette at de er faste, ikke fede 
og at smagen har en snert af 
vildt.  

Ænderne vejer mellem 2,5 og 3,9 kg og koster 95 kr. pr. kg. 
Ferske ænder. Til salg d. 22. dec. Mellem 17-20 

De ferske ænder sælges efter først til mølle princippet. 
Nyt: Salg af håndstøbte stearinlys og juletræer.  

Se mere om ænderne opvækst og bestil på: www.hesselbjerg.info 
Eller på tlf.: 4060 5757 / 2714 0671 
Venlig hilsen ElseMarie og Jesper 

 
JULEDRYS PÅ LYNGHOLM LANDSTED 

13 & 14 december, kl. 11-16 
Julefrokost, juleand, juletræ og boder. 

 

•Lækker SuRi frokostanretning og sandwich forudbestilles. Café’en byder 
også på julekager, vafler, kaffe/julete og hvid æblegløgg mv.  
•Delikatesser til julebordet, Hesselbjerg frilandsænder, Ellemosegaard 
kyllinger, chokolade, Løserup juletræer og sprøde grøntsager m.m. 
•Mød ænder, høns og får. Børneworkshops med spinderok og dekorationer 
•Hestevognstur med de jyske heste, såfremt vejret er til det. 
 

Se hele programmet på 
www.lyngholmlandsted.dk  Guredevej 44  4300 Holbæk 

BESTIL FROKOST & BORD på Tlf. 20 96 20 30 
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Nyt fra Troldemosen december 2014 
 
Vi har nydt det fantastiske efterår og har tilbragt det meste af tiden 
udenfor på vores dejlige legeplads. Derudover har de sidste måneder 
stået i traditionernes tegn i Troldemosen.  
Vi har været på Hørby havn og ”klappe en fisk” med alle børnehavebør-
nene. Det var rigtig spændende, at stå med en rigtig fisk i hånden. Vi 
brugte også tiden på at besøge stranden og vi øvede os i, at kaste smut 
med sten. 
I september holdt vi vores høstfest. Alle børn og voksne brugte formid-
dagen på at pynte op med blomster og lys i vores cykelskur. Vi fik buf-
fet til frokost som bestod af bål kartofler, hjemmebagt brød, majs og 
kylling. Hertil fik vi dejlig æblemost. Om eftermiddagen var der kaffe 
og kage til vores forældre. Børnene havde øvet rim og remser, som de 
stolte sang og fortalte for deres forældre. 
Vi har i oktober holdt ”Olympiade” for alle børn. Der blev igen i år slået 
rekorder i mange discipliner.  
Her i november er vi gået i gang med julehemmeligheder. Dette nyder vi 
alle, da det er en hyggelig tid vi går i møde og børnene elsker at have 
hemmeligheder.  
I december skal vi bl.a. i teater, og derudover skal vi holde Luciafest for 
alle børn, forældre og bedsteforældre. 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

Hilsen personalet i Troldemosen 
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Bønnen & Herligheden  
(Hagested Forsamlingshus) 

Nyta˚rsmenu 
TTil nyta˚rstalen:

Flerkornet knækbrød med vildt paté 

Forret:
Parmesankurv m/ varmrøget laksemousse og div. grønt 

Hovedret:
Grillet oksemørbrad 

Bagt kartoffelmos med persille og hvidløg  
Citronbagte persillerødder · Rødløgsrelish · Portvinsglace 

Dessert:
Cheesecake med rødvins/kanel og vanilje kogte pærer 

Til kl 24:
Den bedste hjemmebagte kransekage 

Pris kr. 315 pr. couvert 

Bestil på tlf 3055 2008 senest 26/12-2014. 
Maden afhentes i Hagested Forsamlingshus 
mellem kl 1400-1600 den 31/12 2014. 
Udførlig vejledning til opvarmning  
af menuen vedlægges. 

Vi glæder os til at høre fra jer 
- de bedste hilsner fra Helle og Søren 
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Bødkervej 10. 4300 Holbæk. Tlf. 5944 1400 
www.elteam4300.dk M: elteam@elteam4300.dk 

 

Et velbesøgt Julemarked på Mårsø Områdecenter. 
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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 
                                                              Lukket mandag og søndag, 
                                                               samt mellem jul og nytår. 

 
Jeg gi’r et ”Klippekort” Klipning nr. 9 er til halv pris, og nr. 10 er gratis. 

 

Tilbud: Argan Oil kr. 150. spar 50 kr. 
 
 
 

Tøj af mærket MUST til voksne. 
 

JJeg ønsker alle mine kunder  
en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

 
kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk    
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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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Audebo Skolevej 1. DK-4300 Holbæk 
Tlf. 59 46 01 16 Fax 59 46 04 47 CVR-nr. 36089059 
info@marcoplan.dk    www.marcoplan.dk 
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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 30/11+7/12+14/12+21/12 kl. 12-15  
kr. 160.00 pr. couvert.  

Børn u. 12 år ½ pris. 
 
 

 

Det store julebord  
Fredage d. 28/11 + 5/12 + 12/12 + 19/12. 
Lørdage d. 29/11 + 6/12 + 13/12 + 20/12 

Kl. 18.00-01.00  
kr.: 298.- pr couvert. 

6 slags sild, karrysalat, gravad laks m/ rævesauce, varmrøget laks m/ røræg, hel-
dampet laks m/ rejer og asparges, skaldyrsfad m/ krebs,, muslinger og rejer, 

varm fiskefilet m/ remoulade og citron, hønsesalat m/ ananas og bacon, hjemme-
lavet sylte m/ sennep og rødbeder, lun leverpostej m/ bacon og svampe, flæskesteg 

og rødkål, glaseret skinke m/ stuvet spinat, hjemmelavet medister, hjemmelavet 
frikadeller m/ surt, blodpølse m/ æblemos, kanel og sirup, andesteg m/ svesker, 

æbleflæsk, ostefad m/ diverse danske og udenlandske oste, risalamande m/ kirse-
bærsauce 

Musik og dans. Bestil bord allerede nu.  
Mulighed for overnatning. Kr. 300.- pr pers. Inkl. Morgenbuffet. 

 
 

Husk vort flotte ta’ selv julebord 2. juledag kl. 12-15 kr.: 195.- 
Bestil allerede nu. 

 

Juleaftenmenu ud af huset d. 24. dec. kr. 250.- 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. 22/12, afhentes mellem 14 og 15 d. 24/12. 
 
 

Juleplatte ud af huset kr.: 150.00 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, brie ost m/ druer.  

Eks.; brød og smør. Kan tilkøbes kr. 15.00 pr, couv. 
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Julebuffet ud af huset d. 25 + 26. dec. Min 10 couverter. 
Prisen er uden brød og smør, det kan tilkøbes for kr 15.- pr couvert. 

 

Julebuffet 1 kr. 180.00 pr couvert. 
Marineret sild, hjemmelavet karrysalat, varm fiskefilet m/remoulade og citron, 
hjemmelavet leverpostej m/champignon og bacon, mørbradbøf med bløde løg, 
glaseret juleskinke m/stuvet spinat, brieost og frugtsalat m/flødeskum. 

Julebuffet 2 kr. 230.00 pr couvert. 
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/ rød-
beder og sennep, leverpostej m/ bacon og champignon, oste, ris á la mande m/ 
kirsebærsauce. 

Julebuffet 3 kr. 260.00 pr. couvert. 
Marineret sild, hjemmelavet karrysalat, hjemmelavet stegte sild, varm fiskefilet 
m/remoulade og citron, røget laks m/røræg og asparges, æbleflæsk, andesteg 
m/rødkål og svesker, hjemmelavet leverpostej m/bacon og champignon, sylte 
m/rødbeder og sennep, flæskesteg m/ rødkål, medister m/rødkål, osteanretning 
m/3 slags oste og ris á la mande m/ kirsebærsauce. 

 

 
Nytårsmenu ud af huset kr 298.- pr. couvert. 

Bestilles senest d. 28/12 afhentes mellem kl. 14 og 16 d. 31/12. 
 Forret: Hjemmelavet varmtrøget laks på blandet salat, ristede brødcrou-

toner, honning-dijon dressing, samt blandet krydderurtetop m. peanut-
olie og hjemmebagt flutes. 

 Hovedret: Kalvemedallion med kartoffelrøsti, brasseret fennekel, 
springløg, gulerod og estragonsauce m. vindruer. 

 Dessert: Pannacotta med syltede rabarber og hakkede pistagenødder 
samt chokoladekage. 

 
Husk: Ring og bestil bord. 

Alle juleanretninger kan bestilles alle dage undtagen mandag 
Husk: Vi kokkererer og leverer selskabsmenuer ud af huset. 

 
 

 

Vi ønsker alle vore gæster 
En glædelig jul og et godt nytår.  

Venlig hilsen Trine og Luis 
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Der er 3 hjertestartere på Tuse Næs til gavn for alle. 
De er alle tilgængelige 24 timer i døgnet. 

En i Tuse Næs Hallen til venstre for hovedindgangen,  
en på Hørby Havn ved indgangen til klubhuset, 
og en Fyrrevej 2 Kisserupvang og Kisserup Enge 
Husk også, at du kan downloade app’en : Hjertestarter 

som bl.a. kan fortælle, hvor den nærmeste hjertestarter er. 
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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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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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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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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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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 

 
 



32

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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Udnyt  
håndværker- 

fradraget  
inden 1. januar!

Spar 25% 
på Outline 
vinduer*

www.outline.dk Audebo Skolevej 14 · 4300 Holbæk · www.toemrerservice.dk 

Opførsel af enfamiliehuse · Tilbygning · Vinduer og døre
Forsikringsskader · Speciale i renovering af tage

Spar på varmeregningen
med nye Outline vinduer

Fordelene ved nye vinduer:

- Spar ca. 3.500 kr. om året i varme 
- Varm kant reducerer varmetabet  
 og minimerer risiko for kondens  
 indvendigt 
- Betydeligt bedre indeklima 

 

Vi tilbyder:

- Gratis opmåling 
- Montering indenfor 5 dage 
- Samlet pris for vinduer,  
 inkl. montage og fugning 
- Oprydning og bortskaffelse  
 af de gamle vinduer

Få et godt tilbud på nye vinduer 
Ring på telefon 21 62 31 30/20 25 64 36



35

 

 

 

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 
 

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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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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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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Anders Bro-Jørgensen ApS

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

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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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. 
Sæsonen er ved at slutte, men vi har stadig velsmagende 
Cox orange, Elstar, Jonagold, Mutzu og pigeon æbler. Vi giver gerne et 
tilbud på større partier. 
Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul og et godt nytår. 
På gensyn i august 2015- eller på www.tusenæsfrugthave.dk 

Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 
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Husk vi har åben alle dage året rundt. 

Åbent alle dage 8-20 
 

Åbningstider jul/nytår. Se opslag i butikken. 
 

Sidste chance i år for tilmelding til vor SMS-mobilsite, 
spørg personalet. 

 

”SMS-bomberne” springer hver dag  
fra d. 1. dec. til 24. dec. 

 

Ingen julesokker i år……Men 
julemanden kommer fredag d. 

19. dec. omkring kl. 16.00. 
 

Der vil også være tilbud til de 
voksne denne aften. 
Se opslag i butikken. 

 

Butiksrådet og  
Personalet i Dagli’ Brugsen ønsker alle en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

 
Hand’l lokalt - Støt lokalt  

Telefon 59 46 10 75  
04517@coop.dk 


