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KSejers Bogtryk

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

www.sejersbogtryk.dk n post@sejersbogtryk.dk DES
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Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, flyers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.
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TV &
ANTENNESERVICE

Kampagnepakke
r

Salg og reparation
Antenneanlæg
Satelit
Digital receiver
Canal Digital sommerhuspakke
Tvpakke + kort
Fri standardinstallation
v/køb af tv-pakke

De danske sender er blevet udbygget
digitalt, så du får flere kanaler

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.

ALT I ANTENNER, PARABOLER, 
TV OG TILBEHØR - MONTERING

59 46 01 54
Hverdage mellem kl. 8.00 - 18.00

Weekend sommerhuse: tlf åben kl. 8.00 - 19.00

Biltlf. 51 74 02 67

TV til Sommerhuset fra kr. 1.995.-

Aut. forhandler/montør

Ingen 
ekstragebyr i 
weekender

FREMTIDEN ER BLEVET 
TRÅDLØS DIGITAL

Astra Paraboludstyr
til frie kanaler  
fra kr. 1499.-
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aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg tilbyder samtaleterapi. 400 kr. pr. time. 
Klinik Udbyvej 52. 1. sal. Tuse Næs 

 
Ingen udfordring er for lille, eller for stor, til at 
man kan have brug for en at fortælle det til. Sy-
nes du at der er noget som er lidt svært for tiden. 
Svære valg, som du gerne vil dele, høre en anden 
mening om, lider du af angst, depression, mang-
lende selvværd, så kontakt mig endelig. 
Bedste hilsner. 
Birgitte 21 97 67 67 www.sams-terapi.dk   
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Mejeriet - Klubben på Næsset 
Inviterer til 
 Mad med mere  

Fast begivenhed første søndag i hver måned 
Næste gang: søndag den 4/9 kl. 15 - 18 

Menu: Flæskestegs-sandwich og æble-crumblekage 

Pris:  40 kr. pr. mund, som betales på dagen 

Tilmelding til Fie på sms. 51 35 73 06, senest torsdagen før. 

  Mejeriets mandags-vitaminer 
Mandagsmøder med hjernevitaminer, oplæg og debat. 

Første gang mandag den 12.9. kl. 19.00 med emnet 

 

        

Kommende emner: 
Troldene på Tuse Næs  
Visesang med Claus og fluerne 
Lokal historiefortæller 

Pris: 20 kr. Tilmelding til Tony senest fredag på tlf. 20 74 19 44 

Fremtidsforskning 

Virtuelt oplæg v. fremtidsforsker Anne Skare, derefter debat.  
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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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 Vi er en lille institution med 
marker, natur og masser af frisk 
luft omkring os. Vi har ”verdens 
bedste legeplads”  

 Vi er otte 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, og har fokus på 
nysgerrighed, science og 
naturvidenskab i børnehøjde! 

 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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 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 

 



15

Tuse Næs Frugthave 
Køb frisk frugt direkte fra plantagen 
Sæsonen er startet, og vi sælger mange sorter af æbler, pærer og blommer. 
Bland frugten efter eget ønske. Æbler koster kr. 10,-/kg, pærer kr. 15,-/kg. 
1 kasse æbler med ca. 14 kg sælges for kr. 120,- 
Større mængder sælges efter aftale.  

Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 
 



16

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



17



18

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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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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Tuse Næs Gymnastikforening 
gør det igen. 

Sæt X i kalenderen 
Vi gentager successen fra sidste 

arrangement. 
Derfor bliver der Kandisfest igen. 

d. 21. januar 2017 
 i Tuse Næs Hallen. Kl. 18.00 

                          Dørene åbnes kl. 17.30 
Billetsalget starter d. 1/8 2016 på www.billetten.dk. 
Pris: Indgang og menu 445.- Indgang efter kl. 20.30: 345.- 

Husk bordbestilling på tng.bordbestilling@gmail.com 
 

 
 
 
 

Leverer maden til aftenens arrangement. 
Menuen. 

Forret (Portionsanrettet): Varmrøget laks fra egen ovn, æble-
løgkompot og sprødt Rillette af landkylling med syltede tomater og 
creme. 2 slags koldhævet brød fra Meinerts Mølle. 
Hovedretter (Buffet): 
Langtidsstegt okseculotte, svampe og brændt selleri i brunet smør. 
Helstegte benskinker, glaserede rodfrugter fra lokale gårde, Salt-
bagte kartofler og rosmarinsky. 
Sæsonens salater med croutons, dressing og brød. 

 
På gensyn 

Tuse Næs Gymnastikforening. 
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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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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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  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 

Hvad med at få skiftet, til en ny tidssvarende og smart tavle? 
 

Ny gruppetavle til et hus på op til 150m2.  
Med HPFI-relæ og automatsikringer 

 

Tavlen indeholder :  

1 stk. HPFI-relæ 

5 stk. 2 polet aut.sikring 

2 stk. 4 polet aut.sikring 

test af tavle og installation 

 
Udskiftning af eksisterende tavle + test af tavle og installation 
Leveret og monteret, inkl. moms og høflig betjening  kr. 5.200,-   
 
Har du et HFI/HPFI-relæ og er det i orden? 
 
 

Alle boliger skal have en virksom HFI eller HPFI-afbryder. 
Den kan forhindre at du får stød hvis der opstår en fejl 
i din el-installation eller i et tilsluttet apparat. 
 
HPFI/HFI-afbryderen sidder normalt sammen med dine 
Sikringer. Se efter en lille boks med en afbryder og ordet  
HPFI eller HFI, har ikke en skal du kontakt os og få en 
Installeret, det er dit ansvar at din installation er lovlig. 
 
Har du ikke en HFPI/HFI-afbryder spiller du hasard med din og andres ejendom 
og sikkerhed. 
 
Udskiftning af eksisterende HFI-relæ til nyt HPFI-relæ + test 
af tavle og installation:                Kr. 1.600,- inkl. Moms. 
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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 

Er du også ved at få et hedeslag?  
 

Køb et klimaanlæg og få en behagelig temperatur 
i hjemmet eller på kontoret. 

 
Vi sælger klimaanlæg/varmepumper der hjælper 
dig med at få en behagelig temperatur, dejligt  
svalende om sommeren og resten af året et  
energivenligt supplement til dit normale  
varmeanlæg.  

 

Gode tilbud netop nu!  
Klimaanlæg fra kr. 7.000,-* 

                                           (*Når energisparetilskud og ”håndværkerfradrag” er fratrukket) 

 
Vi har fået hedeslag og sælger nu i en begrænset periode anlæggene fra 
PANASONIC og MITSUBISHI til priser fra kr. 12.900,- incl. montering 
(herfra kan trækkes energisparetilskud på op til kr. 4.600,- samt 
”håndværkerfradrag” for arbejdsløn). Dvs. at den faktiske omkostning til 
køb af klimaanlægget/varmepumpen ender på omkring kr. 7.000,- alt efter 
tilskudsmuligheder og skatteprocent. Samtidig er der mulighed for at opnå 
en besparelse på varmeforbruget mellem 4-6.000,- kr. om året. 
 
Vi sælger udelukkende kvalitetsanlæg fra firmaet Kinnan som vi har 
arbejdet sammen med i over 10 år  
      

        
Bestil i dag, få monteret  
i løbet af max 5          
arbejdsdage. 
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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. 
                                                       Lukket fra d. 15. til 22. september 
     

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

 

Tilbud: Neglelak kr. 79.00 
2 stk. hårlak for kr. 100.-, 1 stk. kr. 70.-  

 

  

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  

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

TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

GRAFISK DESIGN / LAYOUT
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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  

JULEFROKOST I HØRBY KULTUR OG 
FORSAMLINGSHUS  

D. 25-11-2016 KL. 18.00 
Menu: 295,-kr. pr. person inkl. Musik og dans. 

To slags sild, æg og tomat. Varm fiskefilet m/remoulade og citron. Tarteletter, 
sylte, glaseret skinke m/ spinat og æbleflæsk. Lun leverpostej m/bacon og 
champignon. Flæskesteg og frikadeller m/rødkål og surt. 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. 1/11-2016. Tilmeldingen er bindene!!!! 
 

Venlig Hilsen Hørby Kultur og 
Forsamlingshus 
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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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