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Besøg os på:www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk                  

Nyt fra Skolen ved Tuse Næs    
 
 
 
Ny medarbejder 
D. 3/2 kunne vi byde velkommen til Lykke Munch som er ny lærer på 
mellemtrinnet. Lykke kommer fra en stilling i Gundsømagle. Et stort 
velkomme til hende. 
 
Trivselundersøgelse. 
I marts måned skal vi deltage i en landsdækkende trivselsundersøgelse. 
Vi håber, at alle de tiltag vi har gjort på skolen for at alle børn og voksne 
trives optimalt, kan ses i besvarelsen. Vi vil selvfølgelig bruge resultatet 
til at se hvilke områder vi kan blive endnu bedre på. 
 
Den næste trivselsdag er den 1. marts – emnet er ”venskabsdag”, hvor 
klasserne arbejder på tværs i grupper med forskellige spil og legeaktivi-
teter. 
 
I februar har SFO 1 lavet ”Krop og fidus”, hvor trivsel og velvære har 
været i fokus. 
 
Marts måned vil stå i Påskens tegn med klip, farve og trille æg mv.. 
 
De 3 dage før Påske er SFO lukket, men der er mulighed for pasning 
andre steder i kommunen. 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 
         SFO leder                       Daglig leder 
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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

TV &
ANTENNESERVICE
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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  



10

A

Fac
P

Micha
Bog

M

Alt mur

Ren
Til

caderenove
rofessionel

Isolér
Kan ind

Murerm
ael Sahner
gnæsvej 37, 4

Tlf.: 40 10
Mail: sahner@

rerarbe
30 års er

Vi kan ti

overing af b
lbygning og
ring samt a
rådgivning,

med pa
dblæses/ud

Se vo
www

www.holb
elle

mester
r Hansen A
4300 Holbæk
0 51 41  
@email.dk. 

ejde udf
rfaring.

ilbyde:

badeværelse
 nybyggeri.
nden fornye
, løsningsfo

apirisol
dlægges ove

ores hjemme
w.sahner-byg
baek-papiris
er scan kod

ApS
k.

føres.

e.

else i huset
rslag m.m.

ering
eralt.

esider
g.dk / 
solering.dk
en.

.



11



12

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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Mød de nyfødte lam, små kyllinger og masser af oplevelser 
Cafe’en byder på små retter fra SuRi 

Påskevafler, kager, kaffe, te, kakao, saft 
Skind, uld, delikatesser, chokolader mv, 

Påskeaktiviteter og hestevognstur 
Påskens udflugt for alle 

 
 

Guredevej 44, Tuse Næs  Mobil 2096 2030  www.lyngholmlandsted.dk 



14

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.

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-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.

KOM GODT I GANG 
FOR 0 KR*
- ingen binding - ingen oprettelse
- Inkl. modul, antenne og installation
- værdi op til 1.389 kr*

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

51 74 02 67

TV &
ANTENNESERVICE
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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 
 

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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Besøg vor gårdbutik. 
Tobjergvej 16, Uglerup 

Alt i fjerkræ. 
Også salg af 

slagtede  
kyllinger. 

Åbent: mandag + onsdag: 17-18  
lørdag: 9-12. 

Vi har et stort udvalg af: 
Hønsehuse, diverse tilbehør. 
Hunde og katte foderbokse. 

Foder til  
høns og ænder, hunde og katte. 

Tlf: 2033 6857  
Se mere på: www.ellemosegaarden.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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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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 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 
uddannede og løbende under 
uddannelse 

 Vi har egen madordning, og 
serverer alle dagens måltider 

 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 barnet undgår 
unødvendige skift i barndommen 

 Vi samarbejder med dagplejen 
som har legestue i Troldemosen 

Børnehaven i UDBY 

Tuse Næs 
Vuggestue & Børnehave 

 
Et godt børneliv 

fra 0-6 år i en lille 
institution 

 
 
 

Vi har åbent mandag til torsdag 
fra 6.30 til 17.00  

og fredag 6.30-16.30 

 

 
  
 
 
 
 
Troldemosen 

Udby Kirkevej 25 
4300 Holbæk 

Tlf. 72 36 74 20 
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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. 

ALT I ANTENNER
59 46 01 54
Bedst mellem kl. 8.00 – 18.00

Samt weekend efter aftale

Biltlf. 51 74 02 67

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

TV &
ANTENNESERVICE
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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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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 
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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: Neglelak kr. 60.00 
 
 

  

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

 
kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk    
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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. 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 
 

Sindsrohuset  
Tag en pause i hverdagen, få forår, lys og glæde 
i krop og sind. En times healingmassage hos 
RAB godkendt healings massør.  
Forårstilbud februar, marts og april 300 kr. 
Elise Thestrup 
Tuse Næs Vej 33, 4300 Holbæk. tlf. 60 22 53 77 
e-mail: elisethestrup311@gmail.com 
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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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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.

TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

GRAFISK DESIGN / LAYOUT
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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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