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Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på 

foreningsblade, flyers, brochurer osv.

Kontakt os og få en yderst fornuftig pris.



3

 

Årets julegaveide. 
 

 
 
 
 
 
 

 Sæt X i kalenderen 
Kandis Fest i Tuse Næs Hallen. 

Lørdag d. 21. januar 2017.  
Kl.18.00 – 01.00 

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

 
Billetsalget på www.billetten.dk.   

Pris: Indgang og menu 445.- 
Indgang efter kl. 20.30: 345.- 

 
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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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 

NATURBØRNEHAVE 
Læs mere om os på: 

www.boernehaven-tusenaes.dk 
Eller i vores folder. 

Den kan fås i børnehaven  
eller hos Dagli’ Brugsen 

 

I er meget velkomne til at kontakte os, for et besøg og nærmere 
information. 



5



6

   Salon Krøltop 
 

Altid en god 
pris. 

 

Åbningstider 
 tirsdag 9-18 
 onsdag 9-16 

                               torsdag 9-18 
                                 fredag 9-16 

                                                      lørdag 8-12 
                                    Lukket søndag og mandag. 

Jeg holder lukket mellem jul og nytår. 
                                                        

 
Gavepakke: Toilettaske m/ shampoo, conditioner kur.  Kr. 299.- 

     

JJeg ønsker alle mine kunder   
een rigtig glædelig jull og et godt nytår.  

 
 

Rikke Bager  
Blåbærvej 45, Hørby, 4300 Holbæk 

59 46 13 42  
@kroeltop 
https://www.facebook.com/kroeltop 

  

 
kroeltop@kroeltop.dk – www.kroeltop.dk    
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Nyt fra Tuse Næs Badmintonklub.  
 

 
Seniorafdelingen.  
Træner onsdage kl. 19.30 - 21.30 i Tuse Næs hallen og torsdage i Jernløse hallen 
fra 20-22.  
Per Hansen er træner seniorerne i år.  
Desværre er der kun et seniorhold i år som spiller i serie 3 på sikker førsteplads. 
Er du frisk på nye udfordringer så mød op i Hallen.  
Mere information kontakt seniorformand Kristian Hansen: 40 19 31 57 
 

Veteranafdelingen. 
Veteranerne træner mandag og torsdag aften, hovedtræningen mandag aften fra 
kl. 20-22 og torsdag fra kl. 20.15 – 22.15. 1. holdet ligger på første pladsen og 2. 
holdet ligger i midten.  
Nærmere oplysninger kan fås hos vores veteranleder Flemming Hansen på telefon 
5946 1727. 

 

Ungdomsafdelingen. 
Det er rigtigt dejligt at der begynder at komme flere børn til træning og at der 
børn der tager til stævner og får nye udfordringer og får nogle gode kampe mod 
andre spillere. Så tag sidekammeraten med i hallen og få sveden frem på panden 
og et godt kammeratskab. Vi går på juleferie mandag d. 19-12 
 

Motionistafdelingen. 
Tag naboen med og få et par hyggelige timer og sved på panden. Man møder op i 
hallen, hvor der bliver lavet forskellige runder. Der spilles torsdage kl.20.15. 
Kontakt Hartvig på 60809012 for nærmere info. 
 

Leje baner 
Der er også mulighed for at leje baner man / onsdage. 
Kontakt vores kasser Bjarne Elm Jensen for nærmere info. 
Kontakt Bjarne på 60547410 eller bjarne_elm@live.dk 
  

TTuse Næs Badmintonklub  øønsker 
ggod jul og et godt nytår. 
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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 4/12+11/12+18/12 kl. 12-15  
kr. 185.00 pr. couvert.  

Børn u. 12 år ½ pris. 
 
 

 

Det store julebord  
Fredage d. 2/12 + 9/12 + 16/12. og lørdage d. 3/12 + 10/12 + 17/12 

Kl. 18.00-01.00  
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 

kr.: 325.- pr couvert. 
Musik og dans. Bestil bord allerede nu.  

Mulighed for overnatning. Kr. 300.- pr pers.  
I dobbelt værelse Inkl. Morgenbuffet. 

 
 

Husk vort flotte ta’ selv julebord 2. juledag kl. 12-15 kr.: 210.- pr. couvert 
Bestil allerede nu. 

 
 

Juleaftenmenu ud af huset d. 24/12 kr. 280.- 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.: 165.00 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. 
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. 310.- pr. person. Fra 1 pers. 
Bestilles senest d. 28/12, afhentes mellem kl. 14 og 16. d. 31/12 
 Forret: Jordskoksuppe m/ torsk og hjemmebagt flutes. 
 Hovedret: Oksemedaljoner m/baconsvøb, balsamico ovnbagte 

rodfrugter, petit timian kartofler, estragon sauce m/vindruer. 
 Dessert: ½ ananas m/frugtsalat og råcreme. 

Hertil kan tilkøbes kransekagenøddehorn til kr. 25.- pr. stk. 
 

Børnetapastallerken Børn under 12 år. Kr. 150.- 
Indbagte rejer, kyllingespyd, frikadeller, cocktailpølser i baconsvøb og 
grøntsagsstænger m/dip, nachochips og 1 appelsin m/fromage. 

 
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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  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 

          Går du og fryser? 
 

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

 

Vi sælger varmepumper/klimaanlæg 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 købt stort ind og sælger nu i en begrænset 
periode anlæggene fra LG, 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, og få monteret  
i løbet af max 10 arb.dage. 
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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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Nyt fra Katrinedalskolen afd. Udby   
 
I lighed med sidste år er vi startet vores samarbejde op med de to 
børnehaver på Tuse Næs. 0. klasse har været på besøg i børnehaverne 
og snart begynder de kommende skolebørn at komme på besøg på 
skolen. 
Sidste år var første år hvor vi havde så tæt et samarbejde, og hvor de 
kommende skolebørn besøgte skolen flere gange sammen med 
kommende klassekammerater fra den anden børnehave. Vi kan 
mærke, at det har haft stor betydning for skolestarten, børnene var 
trygge og kendte de voksne og stedet. Vi glæder os til at byde de nye 
børn velkommen 
 
Samlinger i december 
I samarbejde med Mikkel, vores præst, har vi igen i år aftalt, at decem-
ber måneds 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 onsdag d. 21/12 og møder igen torsdag d. 
5/1. SFO har åbent 21.- 23. dec. + 2.- 4.januar, hvor skolen er lukket. 
SFO er lukket mellem jul og nytår, men der er pasningsmulighed i an-
dre institutioner. 
 

Rigtig glædelig jul til alle 
 

Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 
                            Pædagogisk leder          Pædagogisk leder 
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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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Mejeriet - Klubben på Næsset 
Midt i Udby, lige bag gadekæret Motion på Mejeriet 

Dans, grundtræning, yoga, afspænding  

Onsdage kl. 17 til 18.  

(Fie, tlf. 51 35 73 06) Madklubben: Spis, spil og lav fis  
Fast begivenhed første søndag i hver måned 
Søndag d 4/12 almindelig hygge og spisning Pris:  40 kr. pr. mund 

Søndag 8/1, kl. 15 – 20 medlemsarrangement hygge og diverse 
aktiviteter, gratis mad (drikkevarer til rimelige priser) 

Menuen slåes op i Facebookgruppen.  

Tilmelding til Tony: 20 74 19 44 

senest torsdagen før. 

 Billard 
Hver onsdag fra kl. 14 – 17  

 Nørkleklub 
Hver torsdag formiddag fra kl. 10 – 12 

(Helle, tlf. 41 95 54 88) 
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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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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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Åbent hus 

Søndag d. 18. 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 

Juletræer og pyntegrønt sæson 2016 
 

Jeg 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 
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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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Nyt fra Boldklubben                  
Indendørstider. 
Årgang Træningstid Træner 
2008-2009-2010 (piger) 
 

Fredag 
15.00-15.30 

Jeanne Søe Pedersen  
Kontakt: 29914010 
jeanne@markeslevgaard.dk 

2005-2006-2007 (piger) Fredag 
15.30-16.30 

Jeanne Søe Pedersen
  

2006-2007-2008-2009 
(drenge) 

Fredag 
16.30-17.30 

Jens Madsen/Henrik Krak, 
Kontakt: 20987207  
benjamin7@privat.dl 

Fredag den. 16-12-16 holder vi juleafslutning i hallen, så kom og få 
æbleskiver og varm kakao efter træning. 

Med ønske om en god jul til alle. Tuse Næs Boldklub 
 

aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER

Forkæl dine fødder 
hos fodplejer  

Kirsten Kaagaard 
     Kisserupvej 23, Udby. 4300 Holbæk 

2281 7831/5946 1560 
Kommer gerne hjem til dig. 
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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  
Find sommersol i krop og sjæl også i efterår og vin-
terdage. Tag en times pause, vær god ved dig selv: 
healings massage ved RAB godkendt healings mas-
sør Elise Thestrup, netop nu tilbud 300 kr.  
Også laserterapi mod spændinger, skader, muskel og 
ledsmerter, 250 kr.  
Elise Thestrup Tuse Næs Vej 33, 4300 Holbæk.  
tlf. 60 22 53 77 mail: elisethestrup311@gmail.com 

 
 



29

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

Butik – Galleri – Café 
Åbent: torsdag-søndag 11-17, eller efter aftale. 

Uglerupvej 31. 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 16 23 
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk 

Jørgen Jensen Akvarel. 
Julekoncert d. 18. december kl. 18.00 

Med solotrompetist Ole Andersen og operasanger Anette Simonsen. 
Vi serverer suppe, kaffe og kage. 

Køb billetter i butikken i god tid. Begrænset antal pladser. 

  

                                                 
Formand: Anita Nielsen: 51368311 

www.husetpaanaesset.dk 
                                                   
 
Tor. den 22.12 ca. kl. 20: Vesper og Viser (i samarbejde med kirken) ingen entré. 
                                      Tema: Midvinter 
udstilling: Lene Borg, Karen Beckmann og Lisbeth le Fevre fra kunstnergruppen       
Penselstrøg udstiller fra 02.12.16-30.01.17. 
Hvis man har lyst til at være med i gruppen og male kan man ringe på : 40635098     
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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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Tuse Næs Køre- og Rideforening 
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk 

59 46 22 66 www.tnkr.dk  
 

D. 4.+5. november blev Ryttermærke 4 afholdt. Marianne Frøstrup har stået 
for undervisningen og alle 10 ryttere bestod. Stort tillykke! 
Indendørssæsonen er i fuld gang og for, at der er plads til alle, så HUSK altid 
skal skrive på hjemmesiden under skema og booking af ridehus, når du skal 
have undervisning. Se siden booking af ridehus for at se hvordan reglerne er. 
Booking skal foregå på www.tnkr.dk, ikke kun på Facebook. Vi opfordrer til, 
at der kun er en underviser i ridehuset ad gangen. Dette af hensyn til de andre 
ryttere, som skal ride, men ikke skal have undervisning. 
 Af hensyn til bunden i ridehuset, skal ALLE huske at rydde op efter deres 
hest, når der er redet i ridehuset. 
Sæson 2017 står for døren, så husk at medlemskab i TNKR gælder pr. kalen-
derår, dvs. fra 1.jan til 31.dec. Se mere om kontingentet på www.tnkr.dk. 
Det første arrangement i 2017 er generalforsamling, der finder sted d.8.feb 
2017 kl.19.30 i rytterstuen. Vi efterlyser medlemmer, som har lyst til at tage 
en tørn i TNKR’s bestyrelse. Vi mangler et medlem til bestyrelsen og et med-
lem som suppleant. 
D.25.februar 2017 er der fastelavnsridning, så hiv allerede nu fat i dine ride-
kammerater, så I kan blive klar til at deltage i den traditionsrige og hyggelige 
dag til hest. 

TNKR ønsker alle en glædelig Jul og godt Nytår.  
Tak for året der er gået og  

på gensyn i 2017 til endnu et godt år i hestesportens tegn. 
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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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TOPP
GRAFISK

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

GRAFISK DESIGN / LAYOUT
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 Vi er en lille institution med marker, 

natur og masser af frisk luft omkring 
os.  

Troldemosen 
ønsker alle 
Rigtig 

Glædelig Jul & 
Godt Nytår 

Børnehaven i UDBY 
Tuse Næs 

Vuggestue & Børnehave 
Vi tilbyder et trygt 

børnemiljø med masser af 
Glæde og trivsel 

Omsorg og nærvær  
Anerkende pædagogik fri for 

mobning 
 

Åbningstider mandag til torsdag fra 
6.30 til 17.00  

fredag 6.30-16.30 

Udby Kirkevej 25 
4300 Holbæk 
Tlf. 72 36 74 20 

Tuse Næs Frugthave 
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. Desuden 
store saftige Lucas pærer. Bland frugten efter eget ønske til Kr. 10,- /kg. 1 kasse 
æbler med ca. 14 kg sælges for kr. 120,- Større mængder sælges efter aftale.  

Glædelig jul og på gensyn i august 2017 
Rækmarken 5, Tlf.: 59 46 22 49, åbent 8-21 

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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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.-



37

SSå er det jul igen.  
Besøg os i vort 2900 m2 store 
overdækkede havecenter - 
fyldt med inspiration og til-
bud til en rigtig hyggejul. 
Masser af færdiglavede ad-
vents- og juledekorationer 
samt alt til gør-det-selv folket. 
Kom indenfor og kig. Vi ser-
verer gløgg og småkager hver 
weekend frem til jul. 

SSamtidig ønsker vi alle voorre kunder en glædelig 
jjul  ssamt et godt nytår.  

AAudebo Havecenter  55946 0409  

Begravelser og Bisættelser på Tuse Næs  
 

Lykke Mantzius Lykke kommer ud til dig 
og arrangerer alt. 

 

Døgnvagt tlf.: 59436304 / 24417236 
 

www.begravelseholbæk.dk  
Kommende domicil:  

Elysion Mårsø, Nykøbingvej 74, 
4300 Holbæk  

 

Privat: Standgaard, Kastrup. 
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