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HA’ DETTV SOM DU VIL HA’ DET

* Kom i gang-tilbuddet gælder ved samtidig køb af et Boxer-abonnement, dog ikke Boxer TV 2-kort. 
Boxer Antenneinstallation omfattende: montering af ny antenne (max. 6 m høj de) og op til 15 m 
kabeltræk samt tilslutning og kanalsøgning/opdatering af ét tv. Prisen for udsætter tilmelding til 
automatisk kortbetaling på boxertv.dk. Ellers betales 9,75 kr. via Betalingsservice eller 35 kr. pr. 
faktura månedligt. Tilbuddet gælder t.o.m. 20/1-2016 for nye kunder.

BETAL KUN FOR 
DE TV-KANALER  
DU VIL SE KOM  

I GANG  
FOR

INGEN BINDING

MINDSTEPRIS: 
OP TIL 216 KR. (2 MDR.)
Løbende abonnement.

BYG DIN 
EGEN TV-PAKKE 
FRA KUN

 108KR./ 
MD.

Forhandler

Oprettelse 399 kr.  0 kr.

Boxer Tv-modul 396 kr.  0 kr.

Antenne/ 
installation 399/1.500 kr.  0 kr.

Kom i gang 0 kr.

Priseksempel med Boxer Flex

Boxer Flex- 
abonnement 79 kr./md.

Én Flex-kanal 
(f.eks. TV 2) 29 kr./md.

I alt 108 kr./md.

Mindstepris op til 216 kr. (2 mdr.)
Løbende abonnement kan opsiges med en 
måneds varsel til udgangen af en md.

Oprettelse  399 kr. 0 kr.

Boxer Tv-modul  396 kr. 0 kr.

Antenne/
installation  399/1.500 kr. 0 kr.

Kom i gang 0 kr.

Priseksempel med Boxer Flex

Boxer 
Flexabonnement 79 kr./md.

Én Flex-kana
(f.eks. TV 2) 29 kr./md.

I alt 108 kr./md.

Mindstepris op til 216 kr. (2 mdr.)
Løbende abonnement kan opsiges med en
måneds varsel til udgangen af en md.

ANTENNESERVICE

ALT I ANTENNER
59 46 01 54

Hverdage mellem kl. 8.00 - 18.00
Weekend sommerhuse: tlf åben kl. 8.00 - 18.00

Biltlf. 51 74 02 67
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TTuse Næs  
Et lokalsamfund i Holbæk Kommune. 

 
 
 

Lokalforum har investeret i nye bænke til Næsset. 
 

 

   Parkeringspladsen ved Bøgebjerg           Ved starten af Løserupvej 

 

       Ved indgangen til Lunden                       På den gamle ridebane 
   
 
 

Pas godt på bænkene, 
de skal være til glæde 

for alle på Næsset. 
 
 

       Ved gadekæret i Udby.  
 

Tuse Næs en omvej værd 
www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes 
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Årets julegaveide. 
 

 
 
 
 
 
 

 Sæt X i kalenderen 
Kandis Fest i Tuse Næs Hallen. 

Lørdag d. 23. januar 2016.  
Kl.18.00 – 01.00 

Underholdning og dansemusik. 
 Nonstop i 7 timer med KANDIS,  
egen DJ, som spiller i pauserne. 

 
Billetsalget på billetten.dk. Pris: 

Indgang og menu 395.- 
Indgang efter kl. 20.30: 295.- 

 
Følg os på Facebook: Kandis i tuse næs hallen. 
Bordbestilling og eventuelle spørgsmål:  

tng.bordbestilling@gmail.com 
 

Arrangør Tuse Næs Gymnastikforening. 
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 Vi er en lille institution med 
marker, natur og masser af frisk luft 
omkring os. Vi har ”verdens bedste 
legeplads”  

 Vi er syv voksne som brænder for 
arbejdet med børn og deres trivsel 
og læring. Vi er DGI uddannet og 
løbende under uddannelse 

 Vi har egen madordning og 
serverer dejlig hjemmelavet mad i 
både vuggestue og børnehave  

 Vi arbejder med pædagogiske 
læreplaner med temaer og 
traditioner ud fra vores årshjul, så vi 
sikre dit barns læring og trivsel 

 Vi sikrer den røde tråd fra 0-6 år 
og giver dit barn et trygt miljø med 
de samme voksne omkring sig, så I 
undgår unødvendige skift i 
barndommen 

 Vi samarbejder med dagplejen 
som har legestue i Troldemosen  

Børnehaven i UDBY 

Tuse Næs 
 

Et godt børneliv 
fra 0-6 år i en lille 

institution 
 

Vuggestue & Børnehave 
 

Vi har åbent mandag til torsdag fra 
6.30 til 17.00  og fredag fra             

6.30 til 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     Troldemosen 
Udby Kirkevej 25 

4300 Holbæk 
Tlf. 72 36 74 20 

Troldemosen ønsker alle   
Rigtig Glædelig 
JJul && GGodt 

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

Nyt fra Skolen ved Tuse Næs    
 
I dette skole år har vi udvidet vores samarbejde med de to lokale børnehaver: 
Børnehaven Tuse Næs og Troldemosen. Det gælder mellem nuværende 0.u og 
kommende skolebørn. Vi har i alt aftalt at mødes 8 gange i kommende år. 
Kommende skolebørn får på denne måde et stille og roligt kendskab til skolen. 
Det gælder både skolens fysiske rammer og de kommende nære voksne. 
Vi har nu mødtes to gange. Første gang sang vi nogle sange og fik leget. Der 
var gensynsglæde blandt børnene. Anden gang så vi tydeligt, at børnene var 
mere trygge ved skolen og også ved de voksne. Da vi mødtes anden gang 
skulle vi male. De nuværende 0.u viste kommende skolebørn, hvordan de 
skulle gøre. Vi glæder os allerede til næste gang, vi skal mødes. 
Til sommer håber vi, at vores udvidet kendskab bærer frugt, og vi får en 
kommende 0.kl., der føler sig trygge ved skolestart. 
Som børnehaveklasseleder oplever jeg helt klart, at dette nære samarbejde er 
godt for vores nærmiljø. Jeg mærker tydeligt en stor opbakning og interesse 
fra begge børnehaver side. 
Det er en fornøjelse med dette samarbejde og gevinsten er bedre kendskab til 
hinanden og glade børn, der er trygge ved den skole, de skal begynde i og 
tryghed giver bedre læring og øget trivsel 
Hilsen Jane Galsgård Petersen 
 
Samlinger i december 
I samarbejde med Mikkel, vores præst, har vi igen i år aftalt, at december må-
neds morgensamlinger skal foregå i kirken. Sidste år havde vi nogle rigtig 
hyggelige morgensamlinger i kirken og vi glæder os til at gentage succesen.  
 
Juleferie 
Eleverne går på juleferie mandag d. 21/12 og møder igen mandag d. 4/1.  
 
SFO 
Vi har åbent 21.- 23. dec. SFO er lukket mellem jul og nytår. 
 

Rigtig glædelig jul til alle 
Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 

                        SFO leder                               Daglig leder 
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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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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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NYTÅRSMENU FRA 
BØNNEN & HERLIGHEDEN 

HUSET I HAGESTED KULTUR-OG FORSAMLINGSHUS 
 
 

MENU PRIS: 335 KR 
 

TIL NYTÅRSTALEN: 
HJEMMELAVET FLERKORNET KNÆKBRØD MED VILDT PATE` 

 

FORRET: 
VARMRØGET LAKS MED SAUCE VERTE OG HJEMMEBAGT BRØD 

HOVEDRET: GRILLET OKSEMØRBRAD PÅ BUND AF SAUTERET RODFRUGTER 
OVNSTEGTE KARTOFLER MED AIOLI RØDLØGSRELISH 

BØNNEN & HERLIGHEDENS GODE SAUCE 
DESSERT: HJEMMELAVET CITRONFROMAGE MED NØDDEBRUD 

TIL KL 24: DEN BEDSTE HJEMMEBAGTE KRANSEKAGE 
 

BESTILLES PÅ TLF 30 55 20 08 SENEST 26/12-2015 
MADEN AFHENTES I HAGESTED FORSAMLINGSHUS MELLEM 

KL 14-16 DEN 31/12 2015 
 

UDFØRLIG VEJLEDNING TIL OPVARMNING AF MENUEN VED-
LÆGGES 

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA JER 
 

DE BEDSTE HILSNER FRA HELLE OG SØREN 

ønsker alle sine læsere og annoncører
en glædelig jul samt et godt nytår.

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år
et samarbejde, der forhåbentligt

fortsætter i det nye år.

Venlig hilsen
Kjeld Malte
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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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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 

 

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. 
 

Nyhed - 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 

 



16

   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. 
       Jeg holder juleferie fra d. 23/12- 2015 til d. 5/1-2016 
  

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

Tilbud: Hårlak 500 ml. kr. 70.- 
. 

 

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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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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  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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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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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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Hotel Hørby Færgekro 
Strandvejen 1 Hørby 4300 Holbæk 
Tlf.: 5946 0131 Fax: 5946 0141 
 www.hoerby-faergekro.dk      E-mail: hotel@hoerby-faergekro.dk                                         

 
 

Adventsjulefrokost 6/12+13/12+20/12 kl. 12-15  
kr. 175.00 pr. couvert.  

Børn u. 12 år ½ pris. 
 
 

 

Det store julebord  
Fredage d. 4/12 + 11/12 + 18/12. Lørdage d. 5/12 + 12/12 + 19/12 

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.: 198.-    
Bestil allerede nu. 

 

 

Juleaftenmenu ud af huset d. 24/12 kr. 260.- 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.: 160.00 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 i og ud af huset. Min 10 couverter. 
NYHED: GÆLDER OGSÅ UD AF HUSET1. JULEDAG D. 25. DEC. 

Ud af huset er prisen uden brød og smør, det kan tilkøbes for kr 15.- pr 
couvert. 

 

Julebuffet 1 kr. 190.00 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. 240.00 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. 270.00 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: Pocheret torskeloin m/ julienneurter, så som porrer, gulerødder, 

knoldselleri. Hertil krebs, sauce verte dressing, samt hjemmebagt flutes 
og smør. 

 Hovedret: Oksemedaljoner m/baconsvøb, balsamico ovnbagte rodfrug-
ter, halve fyldte bagekartofler m/krydderurter samt svampesauce. 

 Dessert: Pannacotta m/blåbærsirup, blåbær og chokoladekage. 
Hertil kan tilkøbes kransekagenøddehorn til 25.- kr. pr. stk. 

 
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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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 

 

 

 

 

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 
 

Tuse Næs Frugthave 
Køb frisk frugt direkte fra plantagen. 
Sæsonen er ved at slutte, men vi fortsætter salget af æbler 
indtil frosten sætter ind - eller vi har udsolgt. Netop nu er der fine Cox 
Orange, Mutzu, Jonagold, Gloster, Elstar og Pigeon æbler.  
Bland frugten efter eget ønske til Kr. 10,- /kg. Pigeon Kr. 20,-/pose 
1 kasse æbler med ca. 14 kg sælges for kr. 120,- Større mængder sælges 
efter aftale. Glædelig jul og på gensyn i august 2016 

Rækmarken 5,  Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 
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JULEDRYS PÅ LYNGHOLM LANDSTED 

12. & 13. december, kl. 11-16 
Julecafé, juleand, juletræ og boder. 

 

•Café’en byder på juleretter, kager, vafler, kaffe/julete, hvid æblegløgg mv.  
•Delikatesser til julebordet, Hesselbjerg frilandsænder, Ellemosegaard kyllinger, 
Løserup juletræer, chokolade og grøntsager fra Den gl. gaard 
 

www.lyngholmlandsted.dk  Guredevej 44  4300 Holbæk 
 

TRY
KSejers Bogtryk

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

www.sejersbogtryk.dk n post@sejersbogtryk.dk DES
IGN

LAY
OU

T

DIGITAL
PRINT FÆRDIG-

GØRELSE

�
SALG AF
KOPI-
PAPIR

Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, flyers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.
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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 ApS

Minkemarkvej 6 • 4300 Holbæk • 4045 5908
email@andersbro.dk • www.andersbro.dk
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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. 01/02-2016 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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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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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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ALT I ANTENNER
59 46 01 54
Bedst mellem kl. 8.00 – 18.00

Samt weekend efter aftale

Biltlf. 51 74 02 67

ANTENNESERVICE
Salg og reparation
Antenneanlæg
Satelit
Digital receiver
Canal Digital sommerhuspakke

FREMTIDEN
ER BLEVET TRÅDLØS

DIGITAL

.

ALT I ANTENNER
59 46 01 54

Hverdage mellem kl. 8.00 - 18.00
Weekend sommerhuse: tlf åben kl. 8.00 - 18.00

Biltlf. 51 74 02 67

Tvpakke + kort  
Fri standardinstallation  
v/køb af tv-pakke

De danske sender er blevet udbygget   

 

at vælge i  mellem på din alm. antenne.  

Om antennen er ny eller 30 år vil den  

i mange tilfælde kunne bruges,  

også så du kan modtage.

Kampagnepakker

fra 1 kr

TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com
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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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Brugerrådet Mårsø Centret 
Gl. Tuse Næsvej 15 A 4300 Holbæk 

 

Søndag 6/12 kl. 13,30 Cafe (ekstra) 
Knud Hansen fortæller om sin tur til 
Sydamerika, Antarktis og Galapagos øerne. 
 

Julefrokost  fredag 11/12 kl 12,00 Prisen er endnu engang kr. 150,- 
Betaling i uge 49, (30/11-4/12) fra kl. 11-12. 
 

Søndag 20/12 kl 13,30 film Vi skal se Jul i den Gl. købmandsgård 
m bl.a. Ib Schønberg, Helge Kjerulff-Schmidt, Meyer mfl.    

Onsdag 30/12 kl 13,30 er der hyggekomsammen  
Computercafe hver onsdag. I forbindelse med jul er sidste gang d. 9. 
december, og start igen d. 6. januar. 
Bovls hver torsdag, der er begge steder plads til nye.   
De venligste hilsner og ønsket om en god jul. Brugerrådet 

 



 
TUSE NÆS

 

-Gør det med et smil… 
Husk vi har åben alle dage året rundt. 

Åbent alle dage 8-20 
 

Julemanden kommer på besøg  
onsdag d. 16. december kl. 16.00 – 18.00. 

Der vil han dele slikposer ud til alle 
fremmødte søde/artige børn. 

Stærke nedsatte special-tilbud i dette 
tidsrum. Se opslag i butikken. 

 

Bestilling af ænder/gæs fra 
Michael Ellemosegården, lokal avler. 

Bestilling og betaling kan foregå i butikken 
Fra onsdag d. 16. december til 22. december. 

Pris: ænder 90.- kr. kg. Gæs 115.- kr. kg. 
 

 
Butikbestyrelsen og  

personalet i Dagli’ Brugsen ønsker alle 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 
 
 

Meld dig ind i Tuse Næs Vinklub på: 04517@coop.dk 


