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MARTS 2015 MIT ODSHERRED 5

FÅ MASSER AF TV I 
SOMMERHUSET FOR 
20 KR. OM DAGEN
– OG 0 KR. NÅR DU IKKE BRUGER DET

Forudsætter installation i sommerhus (BBR-register). 
Nye kunder betaler oprettelse på 199 kr. og 1.499 kr. for installation og udstyr.
Årligt minimumsforbrug er 35 dage. Afregning pr. påbegyndt døgn. 
Du åbner og lukker for tv-signalet ved at kontakte kundeservice.

Med Total Fritid får du hele familiens favoritkanaler i sommerhuset 
og adgang til serier, film og sport på Viaplay. Du tænder og slukker 

for tv-signalet efter behov – og betaler kun, når du bruger det.

59 TV-KANALER

TOTAL FRITID

20,-pr. dag
Minimumspris 1. år 2.398 kr.
Herefter min. 700 kr. pr. år.

NYHED
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Udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres i hele Holbæk Kommune
og busruterne skal omlægges.

Mød op og se et forslag til busruter på Tuse Næs og
giv din mening til kende.

Læs mere på holbaek.dk/kollektivtrafik

VÆKST OG
BÆREDYGTIGHED

INVITATION TIL MØDE OM
BUSRUTER PÅ TUSE NÆS

PYRAMIDEN

10. NOVEMBER

KL. 19-21
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aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER
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Vi har et trygt børnemiljø med masser af: 

Glæde og trivsel 
Omsorg og nærvær 
Anerkendende pædagogik og fri for 
mobning 

 
Vi tilbringer mange timer på vores store dejlige naturlegeplads. 
I er altid velkommen til at besøge os. Telefon – 72 36 74 20  

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. NB. Onsdag 15.00 til 18.00 
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JULEFROKOST I HØRBY KULTUR OG 
FORSAMLINGSHUS  

D. 4-12-2015 KL. 18.00 
Menu: 250,-kr. pr. person inkl. Musik og dans 

To slags sild, æg og tomat. Varm fiskefilet m/remoulade og citron. Lun lever-
postej m/bacon og champignon. Flæskesteg og frikadeller m/rødkål og surt. 

Flødekartofler m/højreb.  Risalamande m/ kirsebærsauce. Tre slags ost. 
Drikkevarer til fornuftige priser. 

Husk kontanter, da vi ikke kan modtage dankort. 
Bestil bord allerede nu på Hoerbyforsamlingshus@gmail.com  

og betal ved tilmelding på 
 Reg. Nr. 0520 Konto. 1034666  

inden d. 15/11-2015 
Tilmeldingen er bindene!!!! 

 
Venlig Hilsen Hørby Kultur og Forsamlingshus 



14



15
Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk                 

Nyt fra Skolen ved Tuse Næs    
Så er efteråret kommet og efter efterårsferien er det blevet obligato-
risk, for alle børn, at være i skole i den tid, der før var frivillig lektiecafe.  
Dette betyder, at eleverne i indskolinger er i skole til 14 hver dag, og mellemtrinnet har 
2 dage til kl. 14 og 3 dage til kl. 15. 
 
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 teg-
net, filtet, talt om og smagt på æbler og meget mere.  
Lørdag d. 3. oktober var 5U i Huset og vise en flot teaterforestilling om æbler som de 
selv havde skrevet og opført i samarbejde med Laila Hodell. 
 
Badmintonturnering 
Der har været afholdt fælles badmintonturnering for mellemtrinnet på Skolen ved Tuse 
Næs. Udbys 4. og 5. klasser deltog og løb med en henholdsvis 3. og 1. plads. Et stort 
tillykke med det 
.  
Motionsdag 
Traditionen tro var fredag i uge 41 motionsdag. Vejret var igen i år med 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 oktober og november 
Vi vil forberede Halloween  og perleværksted hver mandag og tirsdag. Sidst i 
november starter vi op på julegaver i KREA 
D. 4. november er der halloween fest for 3. klasse. 
Fredag d. 30. oktober har vi legetøjsdag i SFO. Børnene medbringer legetøj, som de 
gerne vil vise de andre, udklædningstøj eller andet. 
I hverdagen vil vi giver børnene oplevelser og kendskab til forskellige idrætslege. 
 
SFO 2 laver pt ”Warhammerlig. Landskab”. Ligeledes i SFO 2 er der aktiviteter i form 
af forskellige idrætslege i salen. Hver torsdag er der aftenåbent, hvor børnene er med 
til at lave mad og spiser sammen bagefter. 
 

Med venlig hilsen 
Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 

         SFO leder                       Daglig leder 
. 
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Overvejer du et nyt tag?
Så kontakt TJ Tømrerservice på 2025 6436 eller 2162 3130. Vi står klar til en 
uforpligtende tagsnak. Hør mere om vores mange komplette tagløsninger 
i beton og tegl. Vi guider dig igennem hele byggeprocessen, fra valg af 
tagsten til færdig oplagt tag. Et trygt tagvalg med din lokale Tagpartner - 
TJ Tømrerservice.

NYT TAG - vælg en Certificeret Tagpartner
TJ Tømrerservice ApS er CERTIFICERET MONIER TAGPARTNER og 
anvender kun kvalitetsmaterialer fra de bedste leverandører på 
markedet. Vi er specialuddannede på Moniers tagskoler.

Som CERTIFICERET TAGPARTNER udfører vi dokumenteret egen-
kontrol på alle tagprojekter, og vores arbejde stikprøvekontrolleres 
af Teknologisk Institut, hvilket er din garanti for den bedste service, 
kvalitet og de korrekte tekniske løsninger. Med TJ Tømrerservice 
som din lokale Tagpartner får du en professionel fagmand, der kan 
tage hånd om dine tag-drømme.

Tlf.: 20 25 64 36
Mobil.: 21 62 31 30
toemrerservice.dk
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Anders Bro-Jørgensen ApS

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk
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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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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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Juletræer og pyntegrønt sæson 2015 
 

 
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. 
 

Nyt i butikken er varer fra Q-Pet 
 

Italienske Tre-Ponti hundeseler,  
Duo-olie med fårefedt og lakseolie  
og flere artikler til hund og kat. 

 
         
 

 

Venlig hilsen 

 

John & Pia 
Løserupvej 39, Tuse Næs 

 
 2044 5821  

 
 

Mail gerne din bestilling 
til senere afhentning på 

 
 

johnogpia@mail.dk 

 

 

Lysstøberi på Tuse Næs 
 

Håndstøbte og hånddyppede stearinlys, kertelys, 
bloklys og julelys. 
 
Uden plastik tilsætning og andre tilsætningsstoffer. 
 
Åbent hver søndag fra 10 - 15 i oktober, november 
og december. 
 

Bor du på Tuse Næs er der 5 % rabat på alle 
lys. 
 

Lysmageren på Hesselbjerg.  
Faurbjergvej 30. Tuse Næs 
Besøg: www.lysmageren.dk  
 
ElseMarie 27 14 06 71 

 



30

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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Åbent hus 

Søndag d. 20. dec.  
Kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi sælger: Juletræer – pynte-
gran og gran til æresporte. 
 

Tag familien med og skov selv 
Jeres træ, hvis I har lyst,  
ellers find et på græsplænen 
hele december måned,  
den 24. lukker vi kl. 12.00 

 

Tuse Næs Plantage 
Lindebjergvej 7 Egon og Sally 5946 1272 
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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 

 

 

Bødkervej 10. 4300 Holbæk. Tlf. 5944 1400 
www.elteam4300.dk M: elteam@elteam4300.dk 

 

 

 

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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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 

 

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

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

www.sejersbogtryk.dk n post@sejersbogtryk.dk

DIGITAL
PRIN

TSALG 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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  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 

Forkæl dine fødder 
hos fodplejer  

Kirsten Kaagaard 
     Kisserupvej 23, Udby. 4300 Holbæk 

2281 7831/5946 1560 
Kommer gerne hjem til dig. 

TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

GRAFISK DESIGN / LAYOUT
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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. 

                                          
                                                                

Second-hand tøj sælges 
Kom og gør et godt kup. 

Tilbud: Hårlak 500 ml. kr. 70.- 
. 

 
 

 
 

  
 

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

 
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: 

 
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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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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  Aut. El-installatør  
  Niels Jørgensen 
 Vestergårdsvej 66 
 Kisserup, Tuse Næs 
 4300 Holbæk 
 CVR-nr. DK 21 89 82 79 
      

www.nj-el.dk     59 46 15 04    nj@nj-el.dk 

Spar 4-6000,- kroner på din olie eller gasregning, nye 
tilskudsmuligheder gør investeringen mere fordelagtig! 

 
Hvis du opvarmer dit hus med en gaskedel, oliefyr eller et biobrændselsfyr 
som f.eks. træpillefyr er der i starten af 2015 åbnet op for nye muligheder 
for at opnå et CO2-tilskud også kaldet ”Energisparetilskud” hvis du 
opsætter en luft/luftvarmepumpe i huset som supplerende varmekilde. 
 
Vi har i flere år haft kunder der fortæller at de har sparet 4-6000,- kr. om 
året på deres varmeregning ved at supplere gaskedlen med en luft/luft-
varmepumpe til at varme op med i overgangsperioderne og kun bruge den 
primære opvarmning (olie eller gas) når det er rigtig koldt! 
 
Som et eks. kan nævnes et hus opvarmet med oliefyr der bruger 1.600 ltr. 
olie om året – heraf går de 1.200 ltr. til opvarmning og resten til det varme 
brugsvand. Olie koster 9,-kr/ltr. og afgiver ca. 9 kW varme pr. ltr., en LG 
Nordic Prestige Plus luft/luftvarmepumpe vil kunne klare 75% af 
varmebehovet og erstatter dermed 925 ltr. olie med brug af kun 1.560 kWh 
til drift af varmepumpen, dermed spares ca. 4.500,- kr. om året. 
 
En god varmepumpe koster mellem 16 og 20.000,- kr. herfra kan trækkes op 
til kr. 4.600,- som kan indhentes i tilskud hos SEAS-NVE – jeg sørger for 
ansøgning om og indhentning af tilskud som fratrækkes på faktura – dvs. at 
den faktiske omkostning til køb af varmepumpe ender på 11-14.000,- kr. alt 
efter mærke og model, du kan altså opnå en besparelse om året på mellem 4-
6000,- kr. dvs. en tilbagebetalingstid på din investering på 2-2,5 år. 

 
Vi sælger udelukkende kvalitetsvarmepumper fra firmaet Kinnan som vi 

har arbejdet sammen med i over 10 år. 
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  Aut. El-installatør  
  Niels Jørgensen 
 Vestergårdsvej 66 
 Kisserup, Tuse Næs 
 4300 Holbæk 
 CVR-nr. DK 21 89 82 79 
      

www.nj-el.dk     59 46 15 04    nj@nj-el.dk 

Gode tilbud netop nu! Varmepumper fra kr. 11.800,-* 
                                                                                                                                                         *(når tilskud er fratrukket)           

 

Vi er altid friske med et godt tilbud på en varmepumpe, men netop nu vil vi 
fremhæve disse 2 gode tilbud : 
 

LG Nordic PRESTIGE PLUS  09 kr. 19.400,- (mulighed for op til 4.600,- i CO2 tilskud) 
dvs. pris efter fradrag af tilskud = kr. 14.800,- 
 

 ny model “helårs” varmepumpe A+++ 
 9 -13 grader vedligeholdelsesvarme/grundvarme  
 varmekapacitet 0,3 – 6,6kW COP 5,6   SCOP 5,2 
 luftrensningssystem 
 støjsvag, ned til 25db i varmefunktion  
 varmedrift ned til en udendørstemperatur på  -20°C. 

 
Mitsubishi FH25  kr. 16.400,- (mulighed for op til 4.600,- i CO2 tilskud) 
dvs. pris efter fradrag af tilskud = kr. 11.800,- 
 

 Mitsubishis topmodel “helårs” varmepumpe A++ 
 10 grader vedligeholdelsesvarme/grundvarme  
 varmekapacitet 1,0 – 6,3kW COP 5,5   SCOP 4,9 
 luftrensningssystem 
 ekstrem støjsvag ned til 20db i varme-funktion 
 varmedrift ned til en udendørstemperatur på  -25°C. 

 
I vore priser er altid medregnet el-installation og væg eller gulvstativ + op til 5m rør mellem ude og 
indedel. (ovenstående priser er gældende frem til d. 15/11 2015 eller så længe lager haves) 
 

Såfremt du også er interesseret i varmepumperne fra Kinnan står vi altid til rådighed 
med et uforpligtende besøg, hvor vi fortæller mere om produkterne og hvordan de kan 
monteres hjemme hos dig.  
 
Kinnan står også bag det kendte brand 
”DANMARKSPUMPEN” hvor der gives 10 års 
garanti på varmepumperne, de varmepumper der 
sælges under dette koncept er de bedst 
specificerede fra hver af de 3 producenter. 
 

 
Ring venligst for et uforpligtende besøg og en snak om anlægget,  

så kommer jeg og laver en beregning på dine besparelsesmuligheder. 
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Sindsrohuset  
Tilbyder: healings massage terapi 
ved RAB godkendt terapeut Elise Thestrup. 
Giv dig selv en pause fra hverdagens stress og 
tankemylder... få harmoni og fred. 
Elise Thestrup 
Tuse Næs Vej 33, 4300 Holbæk. tlf. 60 22 53 77 
e-mail: elisethestrup311@gmail.com 

 
 

 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. www.mortenvh.dk 
 

 
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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Tuse Næs Frugthave 
Køb frisk frugt direkte fra plantagen. 
Mutzu, Elstar, Jonagold, Filippa og gammeldags Cox 
Orange er blot et mindre udvalg af de mange æblesorter vi sælger. 
Desuden er der Lucas, Doyenne og Comcorde pærer. Blommerne er 
desværre udsolgt. Æbler og pærer koster kr. 10,- pr. kg eller 120 kr. for en 
kasse æbler (14 kg). Større mængder sælges efter aftale.  
Ønskes flere oplysninger: www.tusenæsfrugthave.dk  
Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 

TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com
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