


2



3

Den gamle redaktørs side. 
 

Det sker i juni måned på Tuse Næs. 
Dagli’ Brugsen holder Grillfest  

og fejrer Jesper ”Uddelers” 10 års jubilæum. 
 

Vi fejrer Pinsen.  
Skovgudstjeneste  

ved Alterstenen i Bognæs. 
Der er Kunstdage i Pinsen. 

 
Flere arrangementer i Mårsø. 

Vi fejrer de nye studenter. 
 

Der er Sct. Hans fest både i Mårsø  
og i Præstegårdshaven. 

Så nu skal heksen sendes til Bloksbjerg. 
 
 
 
 

Musik i Skumringen starter igen. 
Alsang på Hørby Havn. 

Følg med inde i bladet, samt på kalenderen. 
 
 

Ha’ det godt – pas godt på Jer selv og på andre. 
 

Venlig hilsen. 
Kjeld Malte. 
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- på med stråhatten og sommertøjet – og kom til midsommerfest, som da oldemor var 
barn.

’Igen i år fejrer vi Sankt Hans i Udby 
Præstegårdshave. Der er bål, sang, mu-
sik, en lille tale og mulighed for at købe 
vand, øl og vin (eller medbring selv, 
hvis I vil). Og så der skumfiduser og 
snobrødsdej, når bålet er blusset ned. 
Programmet for aftenen – som man 
kan deltage i efter behag - er:

Kl. 19.00: En lille stund i kirken med 
kormusik, fællessang og en 
mindestund for Sankt Hans. Hvem var 
denne Hans? Var det Biskop Hans den 
Velærværdige af  Orkneyøerne, Johan-
nes Døberen eller Hekseafbrænderen 
Hans fra Bayern?

Kl. 19.30: Haven åbnes. Medbring 
selv et tæppe eller en stol at sidde på.

Kl. 20.00: Båltale

Kl. 20.05: Bålet tændes, og vi synger 
Midsommervisen. Derefter fortsætter 
aftenen med sang, musik og hygge.

SANKT HANS AFTEN 
I UDBY PRÆSTEGÅRDSHAVE
FREDAG DEN 23. JUNI KL. 19.00

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
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PINSEVANDRING OG 
SKOVGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 4. JUNI KL. 10.00

Det er en enestående mulighed for at vandre gennem naturen og skove, se kirker og 
marker på det dejlige Tuse Næs. Tag med til det hele eller lidt af  hvert. 

PROGRAM

Kl. 10.00: Vi begynder turen ved Hagested Kirke. Herfra går vandringen gennem 
Hagestedgårds skov til Hørby Kirke. Undervejs vil godsejer Anders Hvass fortælle om 
skoven. 
Kl. 11.15: I Hørby Kirke er der formiddagskaffe og herfra går turen til Udby Kirke.
Kl. 12.15: Ved Udby Kirke er der sandwich og åndelig opladning, inden vi fortsætter 
mod endestationen.
Kl. 14.00: Skovgudstjeneste ved alterstenen i Bognæsskoven. Når vi ankommer til 
Isefjordens bred vil vi blive modtaget af  en messingkvintet, og efter en gudstjeneste i 
naturens store katedral, vil der være eftermiddagskaffe og kage. Herfra kører kirkebi-
lerne hjemad til de forskellige destinationer. 

Kirkebil: Hvis man melder sig til hos præsten (30 51 99 43) vil man kunne hentes og 
bringes ved den kirke, som man ønsker at gå fra og til. 

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

Turen er på omtrent 13 km. 
Man er velkommen til 
at støde til undervejs.
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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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   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. 

     

 NYT!! Jeg forhandler nu: 
ZAO, som er en fransk makeupserie, produktet er uden 
farlige kemikalier, det er økologisk og er lavet udeluk-
kende på organisk materiale som fx bambus, majskorn 

Ginko Biloba, sojabønner, ingefær m.fl. 
 
 

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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Katrinedalskolen afd. Udby   
Vi har haft nogle dejlige oplevelser sammen med vores lokale på Tuse Næs. 
Det betyder rigtig meget for os, at der er god opbakning omkring den lokale 
skole- så her er lidt fra hverdagen. 
 
Fortælling fra før Påske. 
1.og 2. U har i ugerne op til påske arbejdet med Påskefortællingen. 
Forestillingen blev opført torsdag før påske som et dukketeater i Pyramiden. 
Dukkeførerne viste historien, mens de syv fortællere fortalte om Jesu lidelser,  
død og opstandelse. 
I arbejdet med påskefortællingen har de to klasser bl.a. været på besøg i Hør-
by kirke. 
Her var Mikkel Vale (præst) med for at vise og fortælle om de tolv disciple, som 
står i Hørby kirke. 
Børnene høstede stor ros for deres arbejde og engagement med dette emne. 
Efter forestillingen var der spisning med de lækreste medbragte retter til et 
stort fælles spisebord. 
En hyggelig aften lige før påske. 
 
Når Udby er Danmark dejligst sammen med Rasmus Nøhr... 
Torsdag den 11.maj 2017 havde vi besøg af Rasmus Nøhr til skolens morgen-
sang   
Det var en dejlig oplevelse - de ældste fra Trivselsrådet , Maja, Malou, Emma 
N, Emma J, Jonas og Phillip bød Rasmus velkommen og sagde tak for en 
dejlig koncert.. 
I 14 dage havde alle elever øvet "Sommer i Europa", som de skulle synge 
sammen med Rasmus Nøhr- og de kunne den! 
Det var en fantastisk oplevelse at høre de blide børnestemmer sammen med 
Rasmus Nøhr, som jo havde budt børnene op til at synge sammen med ham. 
Så langsomt sad han omringet af en masse børn, som sang med på hans 
dejlige sang..."Sommer i Europa"... En stor tak til Rasmus Nøhr og bestyrelsen 
omkring Danmark Dejligst for en dejlig start på dagen og forhåbentlig god 
sommer. 
Mange forårshilsner  
Jette Kjær Jørgensen             Dorte Kold 
Pædagogisk leder                   Pædagogisk leder 
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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 2300Carl Petersen Tømmerhandel & Byggecenter
Frejasvej 4 • 4300 Holbæk • Tlf. 5855 2300
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JULEFROKOST I HØRBY KULTUR OG 
FORSAMLINGSHUS  

D. 1-DECEMBER-2017 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  
Tilmeldingen er bindene!!!! 

 

Venlig Hilsen Hørby Kultur og 
Forsamlingshus 
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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 



15



16

MUSIK I SKUMRINGSTIMEN
Hver søndag aften fra 18. juni til 6. august lukker Hørby Kirke sommeren ind. Det sker 
med sang og musik mellem 19.30 og 20.30. Forskellige solister, musikere og ensembler 
optræde, ligesom vi vil synge en fællessalme eller to. Efterfølgende vil der være et let 
traktement ved orglet eller uden for på plænen, hvis vejret tillader det.

18. juni: Alsang på Hørby Havn. Vi åbner sæsonen med et samarbejde med Hørby 
Bådelaug og inviterer til en stemningsfuld aften med Tuse Næs Salontrio, fællessang og 
bølgeskvulp. Der bliver sat et stort festtelt op på havnen. Øl, vand og vin kan købes til 
rimelige priser.   

25. juni: Kirkens eget voksenkor og personale synger bl.a. danske sommersange.

2. juli: Amazing Grace. Seksmandsorkestret spiller melodier med rod i den sorte be-
folknings gospelrytmer og spirituals fra USA’s sydstater. En koncert med Amazing Gra-
ce er glad, livsbekræftende, rytmisk musik med solo - og fællessang. 

9. juli: Reformationens musikalske spor – i anledning af  500-årsjubilæet for Martin 
Luthers 95 teser mod afladshandelen. Organist ved Grundtvigskirken, Mads Høck, 
fortæller om, hvordan Luthers tanker prægede musiklivet i Nordeuropa i de følgende 
århundreder. Han vil guide os på en musikalsk tidsrejse og spille virtuose orgelstykker af  
de store mestre. 

16. juli: I skrivende stund er aftalen ikke på plads. 
Se hjemmesiden: www.sogn.dk/tusenæs 

23. juli:  Igen i år vil Næssets egne troubadourer, trompetist Ole Andersen og mezzo-
soporan Annette Simonsen underholde med populære opera- og operettearier, nordiske 
sange og trompetstykker.
 
30. juli: Tenor Anders Tangaa Jensen optræder med sange og salmer inspireret af  det 
keltiske tonesprog, som man især finder i Irland og Skotland. Han akkompagneres af  
sognepræst Mikkel Vale.

6. august: Broder Tucs Bluesband. Sognepræst Asbjørn Hansen fra Svinninge har 
sammen med gode venner et lille band, der denne aften spiller bluesbaserede numre fra 
Martin Luther til BB King.

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS



REFORMATIONSJUBILÆUM
Der er stadig ledige boder på markedspladsen!

Lørdag den 30. september omdannes Udby Kirketorv til en stor markedsplads med 
musik, bål og ballade. Vi har lånt 18 overdækkede boder, hvorfra der vil være salg af  
gammeldags håndværk og mad, sjove oplevelser for børn, tinstøbning og lokalproduce-
rede madvarer. 

Men vi har stadig en del ledige boder. Så henvend dig til aktivitetsudvalgets formand, 
hvis du har lyst til at stå og sælge dine egne produkter. Vi forestiller os især bodholdere, 
der også har lidt sjovt at fortælle om deres ting, f.eks. keramik, pileflet, honning fra egne 
stader og vævning eller anden tekstilarbejde
 
Kontakt formand for aktivitetsudvalget, Kinnie Thea Hjort på tlf: 60155240

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS

VIL DU VÆRE MED TIL AT SY 
HISTORISKE DRAGTER?
Og til vores store markedsdag har vi brug for 
1500-tals kostumer til de mange involverede 
mennesker. Har du lyst til at være med i fælles-
skabet? Vi mødes efter aftale (men nok hver 14. 
dag onsdag eftermiddag). 

Kontakt Kinnie Thea Hjort for 
yderligere informationer på 
tlf: 60155240
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

post@hagested-auto.dk - www.hagestedauto.dk
- vi skruer på alt - bare det kan ryge og larme -
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Elvangs frugt, grønt og blomster. 
Løserupvej 5 Udby. 

 

Frugt, grønt samt blomster og planter til haven. 
Nye danske kartofler og jordbær. 

Åben alle dage 9.00 – 18.00. NB. Onsdag 15.00 til 18.00 
 

Friis Elvang Tlf.:21 20 21 09  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







• Vi er en lille institution med marker, 

natur og masser af frisk luft omkring 
os. Vi har ”verdens bedste legeplads”  

• Vi har egen madordning, serverer 
alle dagens måltider 

• Vi arbejder med pædagogiske 
læreplaner, og har fokus på 
nysgerrighed, science og 
naturvidenskab i børnehøjde! 

• Vi samarbejder med forældre- 
gruppen, dagplejen og Udby Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Vi har også plads til dit barn  

 
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 
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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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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 
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VIL DU KONFIRMERES?
Kære kommende 7. klasser og jeres familier.
Nu er det tid til at tage stilling til, om du vil konfirmeres i 2018.

For at blive konfirmeret skal du følge undervisningen. Her skal du blandt andet høre: 
Om kirke og kristendom. Om hvad det betyder at tro på Gud. Om hvad det er, der er 
så interessant ved Jesus, så vi stadig taler meget om ham, selvom det er 2000 år siden, 
han gik her på jorden. Om mange af  de store spørgsmål: kan man både tro på evoluti-
onsteorien og Bibelen? Hvad sker der efter døden? Hvad er godt og ondt?

I løbet af  den tid, du går til præst, skal du også gå i kirke om søndagen.
Konfirmandforberedelsen foregår i konfirmandstuen ved Udby Kirke. På grund af  sko-
lereformen er undervisningen ikke regelmæssig og ugentlig.  Regn med, at det kan blive 
både om aftenen, et par weekender og dertil nogle temadage i hverdagen efter aftale 
med skolerne. Konfirmandforberedelsen begynder søndag den 3. september 2016 
kl. 10.00 i Udby Kirke.

Er du ikke døbt, men vil alligevel gerne konfirmeres, kan det selvfølgelig også lade sig 
gøre. Så skal du døbes inden din konfirmation. Konfirmationsdagen bliver Store Bede-
dag den 27. april 2018 i Hørby og Udby Kirke, samt søndag den 29. april i Hagested. 
Dertil er der mulighed for at lave en ekstra konfirmationsdag den 29. april i Udby eller 
Hørby Kirke, hvis der er nogen, der ønsker det.

Tilmeldingen foregår ved, at du udfylder indmeldingsblanketten, som deles ud i skolen 
og afleverer det senest 1. juli 2016 til kirkekontoret, Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk. 
Du kan også sende en mail med følgende oplysninger: Konfirmandens navn, adresse og 
kontaktoplysninger (tlf. og evt. mail). Desuden forældrenes navn og kontaktoplysninger. 

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen Mikkel Vale
Mail: MIVA@KM.DK eller mobiltlf: 30 51 99 43

NYT FRA KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
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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. 

 
 
                Græsslåning, klipning af hæk og 

    andet havearbejde udføres 
Alle former for havearbejde udføres af rask ung 
mand. Græsslåning, klipning af hæk samt andre 
opgaver i haven udføres efter nærmere aftale.  
 
 Ring eller send en SMS til Rasmus på  
Telefon 40 47 42 18, eller ring til 59 46 22 49. 
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Nygade 1 · 4560 Vig · Telefon 59 31 50 03 
Jan@Trundholmtryk.dk  · TrundholmTryk.dk
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JPSAND@MAIL.DK
Sandblæsning & Industrilakering af:
• Både
• Husfacader
• Jernkonstruktioner m.v.

SMEDEVEJ 2
4520 SVINNINGE
TLF. 59 26 59 00

BIL TLF. 24 23 80 65

TOPP
Grafisk

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

Grafisk desiGn / layOuT
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aut. kloakmester / entreprenør

V/ Anders Jensen

TLF 59 46 21 08   BIL 21 22 06 05

HULVEJENS
MINIGRAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
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 

 

Begravelser og Bisættelser på Tuse Næs  
 

Lykke Mantzius Lykke kommer ud til dig 
og arrangerer alt. 

 

Døgnvagt tlf.: 59436304 / 24417236 
 

www.begravelseholbæk.dk  
 

Nykøbingvej 74, Mårsø  
4300 Holbæk  

 

Privat: Standgaard, Kastrup. 
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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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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 

Kan indblæses/udlægges overalt. 

 
 

 
 

 

 

Se vores hjemmesider 
www.sahner-byg.dk / 

www.holbaek-papirisolering.dk 
eller scan koden. 
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TV &
ANTENNESERVICE

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
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Kampagnepakker
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Samt weekend efter aftale
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Antenneanlæg
Satelit
Digital receiver
Canal Digital sommerhuspakke

FREMTIDEN
ER BLEVET TRÅDLØS

DIGITAL
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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

Kampagnepakke
r

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

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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Formentlig Danmarks største udvalg af tasker 
 
 

JEVA skoletasker optil 20% rabat! 
 
 

Vi har selvfølgelig også mange andre typer tasker, af 
mærker kan vi nævne: 

 

JEVA, Ergobag, Fjällräven, Eastpak, Dakine, Hershel, 
Ping-Pong, Rains 

 

Vi har også løbehjul, rulleskøjter, Heelys rullesko, 
skateboards, tøj, sko og meget mere!! 

 
Man kan få tilsendt med GLS, PostNord eller man kan 

afhente på: 
 

Lager: Rækmarken 6, 4300 Holbæk 
Butik: Søborg Hovedgade 115, 2860 Søborg 

www.Justcool.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 

 
 



40STARK HILLERØD I SAMARBEJDE MED MONIER

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

125x185_TP_TJToemrer.indd   1 13-05-2015   11:31:19
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Nygade 1

4560 Vig

Telefon 59 31 50 03 

Jan@Trundholmtryk.dk 

TrundholmTryk.dk

Hurtig levering! 
print & kopi

Odsherreds 
største 

Multifunktions-
printer

Storformat-
printerBredde: 100 cm

16

JPSAND@MAIL.DK
Sandblæsning & Industrilakering af:
• Både
• Husfacader
• Jernkonstruktioner m.v.

SMEDEVEJ 2
4520 SVINNINGE
TLF. 59 26 59 00

BIL TLF. 24 23 80 65

TOPP
Grafisk

Heidi Baun Topp

M: 21833473
h.baun@hotmail.com

Grafisk desiGn / layOuT
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