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Oplag 835 eksemplarer. 

Læs også bladet på 
www.hagestedby.dk og på www.facebook.com/Hagestednyt/

Deadline for Hagested Nyt 2021:

Blad nr. 6 Deadline 29. oktober Udkommer 25. november

Af hensyn til det grafiske arbejde skal vedhæftede filer være 
word-dokumenter og billeder vedhæftes som jpg-filer.
Færdige annoncer må godt fremsendes som PDF-filer.



3

INDHOLDSOVERSIGT - BLAD NR. 5 - 2021
Redaktionen har ordet:
 • Hagested Lokalområde international for nogle timer 5

Artikler / opslag:
 • Om 100 år er alting glemt – af Bent Jeppesen 7
 • Juletur til Hagested Skov 11

Foreninger:
 • Aftenhøjskolen sæson 2021-22 14
 • Sikkerhed på Modeljernbanen 38 

Hagested Kirke: 
 • Kirkebladet 21

Hagested Lokalforum 
 • Referat fra fællesmøde om Tour de France 16

Hagested Beboerforening:
 • Billederapportage fra Naturens dag 28

Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus:
 • Knæk Cancer – Take away 35
 • Vinsmagning med menu 36
 • Nytårsmenu 37 

Kalenderen:
 • Aktivitetskalender efterår 2021 27
 • Kalenderen 20

Senioraktiviteter:
 • Mårsø Områdecenter 41
 • Pensionistforeningen 39  
 
Telefonlister:
 • Foreningsoversigt 33
 • Nyttige numre 19
 • Annoncører i Hagested Nyt 43



4

Mejerivej 2 • 4532 Gislinge
TLF. 35 36 22 22

ÅBENT:
Mandag-fredag
kl. 15.00 - 21.00

Lørdag - søndag
kl. 13.00 - 21.00

• Pizza
• Pizzasandwich
• Durum
• Pitabrød

• Burgere
• Salater
• A la´carte
• Børnemenuer

Nu også:
Kolde Tuborg og rødvin

• øl og sodavand

UDBRINGNING
ved bestillinger på min. 150.-
RING OG HØR NÆRMERE J

Begravelse og Bisættelse Hagested og gislinge sogne

Bedemand
Lykke Mantzius Lykke

Jeg kommer ud til dig
og arrangerer alt vedr.

bisættelse eller begravelse

Døgnvagt tlf.: 5943 6304 / 2441 7236
www.begravelseholbaek.dk

Nykøbingvej 74, Mårsø, 4300 Hobæk
Privat: Strandgaard Øst 30, Kastrup, 4300 Holbæk

e-mail: lmlykke@mail.dk
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Hagested Lokalområde international for nogle timer
Vi spoler tilbage til 1903, da det første Tour 
de France blev kørt i Frankrig. Det startede 
den 1. juli og sluttede den 19. juli. Hele 
ruten blev kørt i Frankrig med en samlet 
strækning på 2.428 km. Derefter blev det 
en fast tradition at køre Tour de France – 
kun afbrudt i årene med 1. og 2. verdens-
krig. Løbet udviklede sig med årene, hvor 
bl.a. starten i nogle år flyttede til andre 
lande. I 2020 skulle starten have været i Kø-
benhavn, men den danske start blev flyttet 
til 2022 pga. coronapandemien og overlap-
ning med EM- slutrunden i fodbold.

Tour de France 2022 bliver den 109. udgave 
af cykelløbet. Det starter den 1. juli  med en 
enkeltstart i København. Det bliver første 
gang løbet besøger Danmark, og Køben-
havn er den nordligste by, hvor den så-
kaldte “Grand Départ” finder sted. De tre 
første etaper og 394 kilometer skal køres i 
Danmark, inden karavanen rykker til Frank-
rig. På grund af etaperne i Danmark starter 
løbet usædvanligt allerede en fredag, og 
der vil for første gang nogensinde være 
tre hviledage, men stadigvæk 21 etaper. 
Den ekstra hviledag kommer allerede på 
fjerdedagen, når løbet flyttes fra Danmark 
til Frankrig. Det er 24. gang siden 1954, at 
Tour de France starter uden for Frankrig, og 
Danmark bliver den tiende nation, der har 
værtsskabet. Løbets sidste etape søndag 
den 24. juli slutter traditionel tro på Avenue 
des Champs-Élysées i centrum af Paris.

At Hagested Lokalområde kommer ind i 
billedet, handler om at karavanen på an-
den dag den 2. juli kører gennem Holbæk 
Kommune og videre gennem Odsherred. 
Forberedelserne er selvfølgelig startet, og 
referatet fra det første møde i Hagested 
kan læses inde i bladet. Det kræver mange 

ideer for at gennemføre en spændende 
dag, samt mange frivillige for at det lykkes 
at få en god oplevelse. Den mulighed får vi 
nok aldrig mere. Det er en international be-
givenhed, som vi bliver en del af. 

Redaktionen blev i sommer kontaktet af 
Bent Jeppesen, som er 77 år og barnefødt i 
Hagested. Han er slægtsforsker og har fore-
taget et meget interessant tilbageblik i Ha-
gesteds historie for omkring 100 år siden. 
Det bliver til 2 artikler, hvor den første er i 
dette nummer og fortsættelse følger i nr. 6. 

Der indsamles igen i år til Knæk Cancer. Hel-
le og Lotte står igen i år for Take away fra 
forsamlingshuset, så nyd at købe en færdig 
aftenmenu samt støt gerne den gode sag 
med lidt ekstra bidrag. Sidste år sendte Hel-
le og Lotte kr. 24.767 ind til Knæk Cancer. 
Det beløb kunne vi måske slå i år J.

Redaktionen håber, at I hygger jer med at 
læse Hagested Nyt og bliver vel orienteret 
om, hvad der sker omkring os. – Så derfor: 

GOD LÆSELYST / Ida M. 

Tour de France-rute i 1903
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Om 100 år er alting glemt…

Artiklens forfatter, Bent Jeppesen, som un-
derviser i slægtsforskning. Har du kommen-
tarer til artiklen eller vil du vide noget om 
Bents kurser i Slægtsforskning, kan du skrive 
til bj@dis-helsingor.dk
I denne og kommende artikler vil jeg fortæl-
le noget om de ting, som skete i 1921 i Ha-
gested. Som er glemt men som det kan være 
spændende at høre om igen. Jeg er slægts-
forsker, født i Hagested på Snogekildegård i 
1944, og har stadigvæk familie i området.
Mine kilder er bl.a. de gamle kirkebøger, 
folketællingen fra 1921, de gamle aviser og 
nogle gamle fotos.
Ved folketællingen den 1. februar 1921 var 
der registreret 46 husstande i det, som kald-
tes Gl. Hagested, og der boede 213 børn og 
voksne, altså i gennemsnit 4,6 person pr 
husstand. En folketælling var en listeoptæl-
ling af alle, som havde overnattet på en be-
stemt adresse natten til folketællingsdagen. 
Hagested største arbejdsplads var Hagested-
gård, hvor der var registreret 42 personer, 
lige fra godsejeren C. A .J. P. Grevenkop-Ca-
stenskiold til malkepigen Anna Pellek. Hun 
var kommet fra Galisien i Polen i 1920, og 
det samme gjaldt 6 tjenestepiger på godset. 

Men tæller vi familiemedlemmerne med, 
så fik 73 personer deres udkomme fra Ha-
gestedgård, eller omkring 1/3 af Hagesteds 
befolkning. 
I hovedbygningen boede altså godsejer C. 
A. J. P. Grevenkop-Castenskiold. Han var en-
kemand, født 1845 og kommet til Hagested 
i 1851. Husstanden omfattede endvidere 
godsejerens datter Addie Lercke, f Greven-
kop-Castenskiold, enke og født i Hagested 
1878 og hendes datter Ester Lerche, født 
på Frederiksberg i 1909. I hovedbygningen 
var der desuden en husjomfru, en indvendig 
jomfru og en barnejomfru, en husholdnings-
elev og to stuepiger. 

Gårdene i Gl. Hagested
I selve Hagested lå der 6 gårde efter udstyk-
ningen, matr. nr 3 Præstegården, matr. 5 
Vinkelvang, matr. nr 15 Møllergården, matr. 
nr 6 Præstebrovej 13, matr. 13 Signe Ras-
mussens gård og matr. 12 Højvangsgården. 
Derudover blev der placeret 5 gårde på det, 
man kunne kalde Hagested Mark: matr. 7, 8, 
9, 10 &11, som er oprettet på den tidligere 
fællesjord. Endelig var der skolelodden på 
Præstebrovej 52 (matr.nr. 4)

Desuden lå der i Hagested en lang række 
arbejderhuse med tilknytning til Hagested-
gård, der lå brugsforeningen, skolen, tøm-
merværkstedet, malerværkstedet og sme-
deværkstedet. 

"
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I folketællingen kan vi læse, at præsten hed 
Frederik Friis Berg, og både han og hans 
hustru Helga Cecilie Elisabeth f. Hempel var 
født i Skive og kommet til Hagested i 1919. 
Desuden boede sønnerne Arne Friis på 18 
år og Paul Frederik Friis på 12 år hjemme i 
præstegården. De havde en husassistent og 
selvom præstegården var en firlænget strå-
tækt gård, havde præsten ingen karle. Land-
bruget var forpagtet ud til Niels Rasmussen 
på Vinkelvang.  
På Vinkelvang boede min oldefar og olde-
mor, Niels Rasmussen og Maren Kirstine 
Rasmussen. Hjemme boede også børnene 
Ingeborg, Ejler og Lars Rasmussen, samt 
et plejebarn. Min tipoldemor Karen Larsen 
boede også på Vinkelvang, og man kan sta-
digvæk se mine oldeforældre og tipolde-
forældres gravsten på Hagested Kirkegård. 
Vinkelvang blev mange år senere til Lucer-
nemelsfabrikken. 
På Møllergården, som i dag er Præstebrovej 
10, matr.nr. 15 boede ejeren I. P. Simonsen, 
hans hustru Ane Katrine, deres 3 hjemme-
boende børn Sofus, Laura og Jørgen, samt 
en husassistent og en møllersvend. Ingen 
bager, selvom byens bageri lå i Møllergår-
den. I 1901 er Simonsen noteret som møller 

og bager, og i 1916 har de en bager Anton 
Larsen ansat hos møller Simonsen. I 1921 
er Anton Larsen registreret som boende i 
matr. nr 46, som svarer til Præstebrovej 17, 
og i hans husstand er hans kone Emma Lar-
sen og datteren Inger Ester Larsen, samt en 
tjenestepige registreret som telefonistinde. 
Et tjek i KTASs telefonbog fra 1921 bekræf-
ter også, at Anton Larsen er telefonbestyrer. 
Telefoncentralen blev senere flyttet over ve-
jen. Ifølge BBR er Præstebrovej 18 opført i 
1922, og det blev indrettet som bagerudsalg, 
telefoncentral og bolig for Anton Larsens fa-
milie og hans ansatte. Således boede der på 
matriklen i 1940 udover bagermesteren og 
hans kone en bagersvend, en bagerkusk, en 
bagerhjælper, samt 2 husassistenter, som på 
skift passede centralen og bagerudsalget. 
Anton Larsen har helt sikkert lejet sig ind i 
Møllergårdens bageri. Hagested Mølle lå 
langt fra Møllegården, på marken omkring 
hvor Præstebrovej 40 ligger i dag. Det var 
en Hollandsk Mølle, som omkring 1835 af-
løste en vejrmølle, som ifølge de gamle kort 
lå cirka der, hvor Præstevangen begynder i 
Højvangsparken. Helt sikkert en stubmølle.
Overfor Møllergården ligger gården Præste-
brovej 13, matr. nr. 6, en firlænget gård, som 
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MÅRSØ TØMRER- &
SNEDKERSERVICE

• Nybygninger
- reparationer

• Om- og 
tilbygninger

• Aut. Isolatør

• Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

• Glasarbejde

• Totalentrepriser

Telefoner:
Kontor 59 46 00 34
Værksted 59 46 04 45
Mobil 40 26 32 34

i dag er en stor villa. Her boede landmand 
Lars Hansen med sin familie: hustruen Anna 
Oline og børnene Kirsten Sofie, Inger Mar-
grethe, Dagny Emilie, Jørgen Henry Kristian 
og Kristian Osvald. Parret blev gift i 1898 og 
boede i Ny Hagested indtil de overtog går-
den. Gården blev senere overtaget af den 
anden yngste søn, Henry Hansen.

På gården matr. 13, som lå overfor skolen 
på Damvej 29, boede gårdejer Hans Pe-
ter Jørgensen og hans familie. Hans Peter 
Jørgensen blev født på gården i Hagested i 
1865. Han og hustruen overtog hjemmet i 
1899, og hjemme boede stadig de to yngste 
børn, Ludvig og Karl Evald på 21 år og 16 år, 
Desuden tjenestepigerne Karen Petersen og 
Ingeborg Nielsen. Gården blev i 1930 over-
taget af Rasmus Rasmussen, i hvis familie 
gården var, til den blev købt af Holbæk Kom-
mune 1979 og senere revet ned.

Højvangsgården Præstebrovej 42, matr.nr 
12a, lå efter udskiftningen på nuværende 
Damvej 23. som blev opført i 1860. Omkring 
1900 blev gården flyttet til den nuværende 
placering på Præstebrovej 42 af den davæ-
rende fæster Christian Hansen, som kunne 
se tilbage på flere generationer på gården. 
Han overtog gården i arvefæste i 1911. I 
1919 blev ejendommen solgt til Frederik 
Nielsen, som året efter solgte den videre til 
Niels Peter Jensen, som boede på ejendom-
men ved folketællingen i 1921. Desuden bor 
hustruen Else Marie Jensen og sønnen Jens 
Theodor Holmgren på 25 år på gården. De 
har 2 tjenestepiger. Gården bliver handlet 
et par gange til i 20’erne, inden Niels Iver 
Jensen overtog gården, som han drev indtil 
60’erne. 
    
Artiklen fortsætter i nr. 6/2021
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Juletur til Hagested Skov

SÆT              I KALENDEREN

Søndag den 5. december 2021 kl. 13.

Hagested Nyt har taget initiativ til en tur i 
Hagested Skov, hvor skovejer Anders Hvass 
vil fortælle om skoven og dens historie. 
Der vil blive mulighed for at samle lidt 
pynt til juledekorationer. 

Derefter kan man samles i Huset i 
Hagested, Kultur- og Forsamlingshus til 
saftevand, gløgg og æbleskiver.

Mere konkret om turen i næste nummer.  
Redaktionen står for arrangementet.
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Hagested Aftenhøjskole
Vi håber, at alle er kommet godt igennem corona-tiden, og vi glæder os meget til at se jer.  
Vi håber også på at flere nye ansigter dukker op, for alle er velkomne.
Heldigvis er det nu blevet mere normale tilstande, og restriktionerne er ophævet, men 
selvfølgelig skal vi stadig passe på. Der vil være sprit til rådighed i forsamlingshuset.
Programmet fra sidste år skal I ikke gå glip af, selv om sæsonen blev aflyst. 
Alle foredragsholdere har sag JA til at komme i år i stedet for, så glæd jer.

Som I kan se i nedenstående program, starter vi sæsonens foredragsrække i Huset i Ha-
gested, Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 27. oktober kl. 19.30. 
Her kommer Søren Villadsen, som rådgiver udviklingslande, og fortæller om sine rejser 
rundt i det meste af verden.

Prisen er i år for hele sæsonen på 350 kr. og for enkeltaftner til 70 kr. 

Alle er velkomne – tag gerne venner og naboer med.
Husk, at I som sædvanligt selv skal have kop og brød med, men kaffe, the, øl og vand 
skal købes i Huset.

Med venlig hilsen – og på gensyn Udvalget  

Program for sæson 2021/22
onsdag den 27. oktober  Søren Villadsen har rejst meget rundt i det meste 

af verden.
 Han rådgiver udviklingslande i offentlig forvaltning 

og har haft mange spændende oplevelser under 
vejs. Det vil han delagtiggøre os i.

onsdag den 10. november Karen Højland, Holbæk og Gert Poulsen, Greve 
fortæller om deres besøg i Malawi for Røde Kors. 
Foredraget ledsages af billeder fra turen. 

onsdag den 24. november Eva Melhoff, Snesere besøger os med sit 
foredrag “Lys i mørket – mit liv som blind”.

onsdag den 8. december Odsherred Spillemændene kommer og 
underholder og juler for os.

 Som sædvanligt skal vi have lidt af julens 
lækkerier til kaffen.

onsdag den 5. januar Peer Faurskov, København kommer og fortæller 
om sin rejse til Sumatra.

 Foredraget ledsages af billeder fra turen.
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Stort udvalg i
Haveplanter, stauder, granit, krukker, 

skjulere, potteplanter, afskårne blomster, 
gaveideer, færdige blomsterarr.

Vi har åbent:
Man-fre  9.00-17.00
Lørdag  9.00-15.00
Søn/helligd. 9.30-15.00

ET BESØG
VÆRD !

onsdag den 19. januar Kurt Frederiksen, Reersø fortæller om sin tur 
Island rundt på traktor.

 Vi har tidligere hørt om hans tur på traktor til 
Nordkap, og det var ikke kedeligt. Foredraget 
ledsages af billeder fra turen.

onsdag den 2. februar Søren Benthin fortæller om sit arbejde med 
“Katastrofehjælp – Nødhjælp og Internationalt 
arbejde”.

onsdag den 16. februar Carsten Egø Nielsen, Slagelse fortæller om 
Sønderjyllands genforening med Danmark 
som en konsekvens af Tysklands nederlag i 1. 
verdenskrig. Foredraget ledsages af billeder fra 
området.

onsdag den 2. marts Niels Larsen, Sengeløse fortæller historie om 
Mårsø og Tuse – bl.a. om jernbanens tilblivelse, 
om hvordan julegæssene gik hele vejen til 
København og mange andre spændende ting om 
lokalområdet.

 
Da det er sæsonafslutning bestiller vi kage og kaffe i forsamlingshuset og afslutter 
med en evaluering af sæsonen og ser på regnskabet.
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Åbent møde om Tour de France gennem 
Hagested lørdag den 2. juli 2022.

På det åbne fællesmøde mandag den 23. 
august deltog fra Holbæk Kommune Sofie 
Bendixen, projektkoordinator på Tour de 
France gennem Holbæk Kommune. 
Desuden deltog 20 borgere og forenings-
aktive. Formand for Lokalforum og Bebo-
erforeningen, Mogens Toftegaard Peter-
sen, bød velkommen. De fremmødte kom 
for at høre om projektet, fordi man gerne 
vil være med til at gøre dagen til en begi-
venhed i lokalområdet.
Tour de France er verdens største cykelløb 
samt det 3. største arrangement på ver-
densplan.

Der vil være økonomi til rådighed fra kom-
munen. Aktiviteter skal være gratis for 
borgerne. Der bliver fem fokuspunkter 
og publikumszoner på storskærm: Munk-
holmbroen ved kiosken – Strandmøllevej 
– Ahlgade – Strandparken og Hagested. – 
Der skal tænkes i ”landart” – øjenoplevel-
ser – pynt osv.: Hvordan vil man præsen-
tere området for omverdenen.

Karavanen kommer 2 timer før cyklerne.

Der er nedsat arbejdsgrupper, som skal 
arbejde med projektet. Det skal være et 
fælles projekt for hele byen, hvor alle for-
eninger om muligt er repræsenteret og 
alle i øvrigt, der har lyst til at være med, er 
hjertelig velkomne. Der er fortsat behov 
for mange ideer, og der skal bruges mange 
hænder. Aftenens møde skulle ses som et 
kick-off møde, hvor de første tanker og 
ideer kom på bordet.
Begrundelserne for at deltage i aftenens 
møde, var meget enslydende:

• Fantastisk mulighed for at gøre noget 
fælles i byen

• Har set Tour de France i Frankrig og 
synes det kunne være spændende at 
være med i et lokalt arrangement.

• Mulighed for at møde ny mennesker i 
byen for tilflyttere

Under brainstorming på mulige aktiviteter 
kom et væld af ideer frem, som der arbej-
des videre med. Det blev foreslået en fore-
løbig struktur, at projektet koordineres af 
en overordnet styregruppe samt følgende 
arbejdsgrupper: Kommunikation, logistik, 
arrangementer og fortæring.
Vil man gerne være med i grupperne el-
ler yde en indsats den dag, kan man hen-
vende sig til Mogens Toftegaard Petersen, 
Hagested Beboerforening.

Der bliver brug for mange gode ideer og 
mange aktive udøvere. Så kom og vær 
med J.
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Ring til Jesper på 
Tlf. 23 33 92 85
- og få et godt tilbud!

tilbyder alt i:
 om, til- og

nybygning
 reparationer
 døre og

vinduer
 køkkener
 udskiftning

af termoruder
 forsikringsskader

HAGESTED
TØMREREN

Næste åbne fællesmøde blev aftalt til 
tirsdag den 21. september kl. 19 i forsam-
lingshuset. – Hagested Nyt vil løbende ori-
entere om forberedelserne.

      
Ref. til bladet / Ida M.
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Reparation og service
af person- og lastbiler

• aircon-service
• diagnose-test
• reparation af 
   div. maskiner

post@hagested-auto.dk - www.hagestedauto.dk

samt

Vi skruer på alt
-bare det kan ryge

 og larme
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NYTTIGE NUMRE
Alarm, akut hjælp ved uheld og forurening m.v. 112
Akuttelefonen ved skader 7015 0708
Lægevagten  7015 0700
Falck  7010 2030
Holbæk sygehus  5948 4000
Tandlægevagten  2960 0111
Holbæk Politi: Anmeldelser af tyveri eller indbrud,  114
kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler.
Områdebetjent Thomas Olsen – E-mail TTO004@politi.dk  2063 3276
Holbæk Kommune/Borgerservice 7236 3636
Holbæk Kommune/sundhedsvejleder Helle Lomholt 
Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 8 og kl. 9 7236 6006
Apoteket Smedelundsgade 33 v/Føtex, Holbæk 7191 9278
Elefant Apoteket, Ahlgade 17 B, Holbæk  5943 0138
Løve Apoteket, Labæk 4-6, Holbæk med udvidede åbningstider  5943 2606
Lørdag kl. 8.00 – 13.00 og igen kl. 18.00 – 21.00
Søn- og helligdage  kl. 10.00 – 15.00 
Slotscenteret Apotek, Slotsvolden 7 5945 0645
Audebo miljøcenter og Biovækst 4631 3004
Lugtgener – kontakt Tonny Golsklint eller Carsten Mikkelsen 2161 3048
SEAS/NVE – hvis strømmen går 7029 2929
Hagested Vandværk- kontakt her  info@hagested-vandværk.dk 
Se hjemmesiden:  https://www.hagested-vandvaerk.dk  
Mogens Toftegaard Petersen 6166 0417
Tonny Wissing 6080 5412
Kim Hansen 2330 1742
Evy Larsen 6170 8417
Kristian Hardis 4093 1147
Ny Hagested – Trønninge Vandværk http://www.nyhagestedvand.dk  
formand Lene Moe  2334 3118
Tobjerg Vandværk http://www.tobjergvand.dk  
Formand Ole Johansen 2035 6851
OM BØRN: 
Katrinedalskolen afdeling Tuse   
Områdeleder Ib Krogh  7236 6399 
Pædagogisk leder for 0. – 6. kl. Kirsten Saxen 7236 6398 
Pædagogisk leder for 7. – 9. kl. Palle Spånhede 7236 2487 
Daglig leder SFO: Jette Kjær Jørgensen 7236 6336  
Hagested Naturbørnehus 7236 5313
Pædagogisk leder: Mette Simonsen 7236 4032
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KALENDER - Det sker der i lokalområdet
Oktober 2021  
Tirsdag den 12. 17.30 Kirken inviterer til Hagested aften – Høst-takkefest  
  med auktion. Efterfølgende serveres flæskested i  
  Huset i Hagested,  Kultur- og Forsamlingshus.
 19.00 Går vi til Kirken til eftertanke, musik og lystænding. 
  Tilmelding på www.hagestedkirke.dk eller tlf.   
  60154241.
Onsdag den 27. 19.30 Hagested Aftenhøjskole starter sæsonen med   
  foredrag i Huset i Hagested ved Søren Villadsen om  
  hans mange rejser rundt i hele verden som rådgiver i  
  udviklingslande.
Torsdag den 28. 17.00 – 20.00 Knæk Cancer i Huset i Hagested i Hagested, Kultur-  
  og Forsamlingshus - Take-away: køb og hent husets  
  kyllingeret med årstidens grønt – pris 125 kr. for  
  voksne og 60 kr. for børn under 12 år. Bestil senest 22.  
  oktober på tlf. 6082 7901 eller 2823 9574.
  Hele overskuddet går ubeskåret til Knæk Cancer.
November 2021  
Torsdag den 4. 18.00 Kirken inviterer til Hagestedaften – ”Sammen i mørket”. 
  Der serveres mørbradgryde, og vi quizzer og synger i  
  Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus. 
 19.00 går vi til Kirken til eftertanke, musik og lystænding. 
  Tilm. på www.hagestedkirke.dk eller på tlf. 60154241.
Onsdag den 10. 19.30 Hagested Aftenhøjskole – foredrag i Huset i Hagested  
  med Karen Højland og Gert Poulsen om deres besøg i  
  Malawi for Røde Kors.
Fredag den 19. 18.00 Vinsmagning inkl. 6 små lækre retter i Huset i   
  Hagested, Kultur- og forsamlingshus. Pris 275. kr. pr. person.
  Tilmelding på tlf. 60827901
Onsdag den 24. 19.30 Hagested Aftenhøjskole – foredrag i Huset i Hagested  
  med Eva Melhoff ”Lys i mørket – mit liv som blind”
Søndag den 28. 17.00 Advent i kirken 
 18.00 Advent i Huset i Hagested, kultur- og forsamlingshus
December 2021  
Fredag/lørdag 3. og 4. 18.00 Julefrokost i Kulturhuset Udby Forsamlingshus –  
  dansemusik ved Wemmer Hansen.
Søndag den 5. 13.00 Udflugt med skovejer Anders Hvass som guide til  
  Hagestedgårds skov. 
 kl. ca. 15.00 Gløgg i Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus.  
  Mere information om turen i blad 6, men sæt kryds i  
  kalenderen allerede nu.
Onsdag den 8. 19.30 Hagested Aftenhøjskole – Odsherred Spillemændene  
  kommer og underholder og juler i Huset i Hagested.

Emner til KALENDEREN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: jkj.hagested@mail.dk 
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

HAGESTEDAFTEN: NU EN TIRSDAG!
KL. 18.00 I HAGESTED FORSAMLINGSHUS
KL. 19.00 I HAGESTED KIRKE
Normalt har vi Hagestedaftner om torsdagen, men på grund af præ-
stens kalenderrod, bliver den ene gang en tirsdag i oktober. Men 
hvorfor holder vi det normalt om torsdagen? Der er selvfølgelig nogle 
praktiske grunde: Weeekenden er for mange mennesker forbundet 
med rekreation, besøg af venner, en tur i sommerhus, tøjvask og 
rengøring. Derfor kan en hverdagsaften være mere overskuelig. Men 
ud over den praktiske grund til at vælge torsdag, ligger der også et 
lille, bibelsk hint over denne aften. Torsdag var den aften, hvor Jesus 
indstiftede nadveren. Skærtorsdag aften sad han og havde sit sidste 
måltid med disciplene. Et måltid der betød tilgivelse, fællesskab, sam-
vær og glæde. Det er nogen af de elementer, vi gerne vil have med 
til vores aftner i Hagested: Glæde og fællesskabet ved måltidet og 
måske også lidt underholdning. Og så en stund med eftertanke, musik 
og lystænding i kirken. Derfor er det normalt om torsdagen.

TIRSDAG DEN 12. OKTOBER: HØST-TAKKEFEST MED AUKTION
Vi mødes allerede kl. 17.30 til middag og auktion. Det vil være dej-
ligt, hvis du vil bidrage til auktionen. Det kunne for eksempel være 
hjemmelavet syltetøj, en blomsterbuket eller et par nyskudte fasanaer. 
Overskuddet fra auktionen går til kirkens sociale arbejde i sognet. Hel-
le serverer flæskesteg og bagefter går vi i kirken.

TORSDAG DEN 4. NOVEMBER: SAMMEN I MØRKET
Man kan føle sig så ensom, når man går gennem regnen en mørk 
novemberaften. Derfor samles vi i forsamlingshus og kirke og spiser 
mørbradgryde, quizzer og synger. Mon ikke det er, fordi vi håber, at 
udover at vi har hinanden, så er vi alle fælles om at være Vorherres 
mennesker. 

TILMELDING: Det er gratis at spise med, men af hensyn til madlavnin-
gen er det nødvendigt at tilmelde sig på www.hagestedkirke.dk. Hvis 
teknikken driller, så kontakt Ane K. Kjærsgaard på ankk@km.dk eller 
60154241
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

OKTOBER-NOVEMBER I HAGESTED-TUSE NÆS PASTORAT

Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale. 
Se desuden: www.facebook.com/hagestedkirke og www.hagestedkirke.dk

Fredag den 
1. oktober

19.00 Vesper og Viser i Udby Kirke og  
i Huset på Næsset

Lørdag den 
2. oktober

16.30 Høstgudstjeneste i Udby Kirke

Søndag den 
3. oktober

10.00 18. søndag efter trinitatis:
Højmesse med dåb i Udby Kirke

Søndag den 
10. oktober

10.00 19. søndag efter trinitatis:
Højmesse i Hørby Kirke

Tirsdag den 
12. oktober

17.30 Hagestedaften Kl. 17.30 i forsamlingshuset.  
Kl. 19.00 i kirken. Tilmelding til spisning på  
www.hagestedkirke.dk

Onsdag den 
13. oktober

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter

Søndag den 
17. oktober

10.00 20. søndag efter trinitatis:
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
24. oktober

--- Ingen gudstjeneste i Hagested eller på Tuse 
Næs. Vi henviser til nabosognene.

Onsdag den 
27. oktober

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter

Fredag den 
29. oktober

16.30-
18.30

Børnekirke med halloween-tema i Udby Kirke
Tilmelding på www.hagestedkirke.dk 

Søndag den 
31. oktober

10.00 22. søndag efter trinitatis:
Højmesse i Hørby Kirke

Torsdag den 
4. november

--- Hagestedaften Kl. 18.00 i forsamlingshuset. Kl. 
19.00 i kirken. Tilmelding til spisning på  
www.hagestedkirke.dk

Søndag den 
7. november

19.00 Allehelgen
Allehelgensgudstjeneste i Hagested Kirke

Onsdag den 
10. november

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

KONTAKTOPLYSNINGER

Hagested Kirke
Nykøbingvej 88, 4300 Holbæk
www.hagestedkirke.dk og www.facebook/hagestedkirke

Sognepræst Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk
Graver Jørgen Hansen - 59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/ankk@km.dk
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286 

Menighedsrådsmedlemmer
Anne Noer 24462170/annenoer1101@gmail.com
Bettina Fogelberg 40749014/bettinafogelberg@vsfair.dk
Dorte Hovmand 29376540/dorte@isoler.dk
Henning Hvass 40555351/hh@hagestedgaard.dk
Mads Arnold Lorentsen 60640688/m.a.lorentsen.com
Philip Krogh Frohn 50748334/philipkrogh90@gmail.com
Tina Taaftegaard 22366500/tina@taaftegaard.dk
Sognepræst Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

Søndag den 
14. november

--- Ingen gudstjeneste i Hagested eller på Tuse 
Næs. Vi henviser til nabosognene.

Søndag den 
21. november

10.00 Sidste søndag i kirkeåret:
Højmesse i Hørby

Onsdag den 
24. november

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter

Fredag den 
26. november

16.30-
18.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding på www.hagestedkirke.dk 

Fredag den 
26. november

19.00 Vesper og Viser i Udby Kirke og 
i Huset på Næsset

Søndag den 
28. november

10.00 Første søndag i advent:
Gudstjeneste med efterfølgende brunch  
i Udby Kirke og konfirmandstue

Søndag den 
28. november

--- Advent i Hagested
Kl. 17.00 i kirken og kl. 18.00 i forsamlingshuset
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

SENSOMMERAFTNER I LANDSBYERNE 
I HAGESTED SOGN
Tak til alle der kom til vores aftner i sognets distrikter, og tak til jer, 
der gæstmildt lagde græsplæner til. I Audebo var vi 21, i Gurede 26, 
i Mårsø 40 og i Ny Hagested 19. Vejret var fint, undtagen i Gurede, 
men der havde vores vært, Philip, sat telt op, så ingen problem! Vi 
grillede, spiste, hørte musik, snakkede og hørte historier fra landsbyer-
ne – og lærte meget nyt.

Audebo
I Audebo er der både et ”oppe i Audebo” og et ”nede i Audebo”. 
”Oppe” er den gamle landsby og ”nede” er området omkring pum-
pestationen. Den gamle pumpemesters søn var med og kunne fortæl-
le om gode ålefangster i kanalbassinet (der hvor fiskeri er forbudt – vel 
at mærke for andre). Og i øvrigt er pumpestationen ikke kun interes-
sant lokalt: Den er faktisk en seværdighed i europæisk perspektiv, for 
Lammefjorden er Europas næststørste inddæmmede område og pum-
pet fra kanalen til fjorden er med sine 7,5 meter et mægtigt pump. 

Gurede
Gurede havde, ligesom Aude-
bo, også en spændende 
historie – og er i øvrigt også 
delt i to; nemlig inde i Gurede 
landsby og henne ved Gurede-
vej. Begge steder var repræ-
senteret af mennesker, der har 
levet hele deres liv i landsby-
erne og kendte stederne fra 
før 1950 og kunne fortælle om 
gårdenes beboere og de nu 
lukkede butikker: Købmanden i 
Audebo og slagteren i Gurede.

Mårsø
I Mårsø fortalte Linda om sin 
bedstefar, der var med til at 
bygge Mårsø Områdecenter i 
begyndelsen af 1950’erne. Han 
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ALLEHELGENS DAG
SØNDAG DEN 7. NOVEMBER
Den første søndag i november mindes vi de døde. 
Navnene på dem i sognet, der er døde i årets løb, 
læses op. Men alle, der har mistet – for nyligt eller for 
længe siden – er velkomne.

I sorgen er ord ofte ikke tilstrækkelige. Derfor har mu-
sikken en særlig plads denne dag. Vi har også bøn og lystænding, 
og efter gudstjenesten samles alle, der har lyst, på kirkegården 
ved fællesgraven. Vi synger ’Dejlig er jorden’ og beder Fadervor, 
og efterfølgende kan man besøge sit eget mindested og sætte lys.

Kl. 15.00 i Udby Kirke, kl. 17.00 i Hørby Kirke  
og kl. 19.00 i Hagested Kirke

havde bemærket, at nogle af de andre håndværkere havde pressefol-
der i bukserne. Det så kækt ud, så han bad sin kone om at stryge og 
presse. Det gjorde hun, men på vrangen, så som den eneste gik han 
med indadvendte pressefolder. Og om købmanden i Mårsø og hans 
respekt for dyrlægefamilierne kunne hun fortælle: ”Nej, yoghurt natu-
rel har vi ikke, for det bruger man ikke hos Thomsens”  

Ny Hagested
I Ny Hagested var der ikke mødt mange op, men også her havde vi 
det mægtig hyggeligt. Ny Hagested er jo lidt af en metropol med 
både Hagested Hovedbanegård og Hagested Lufthavn. Her er der 
nye grønne arealer med vandhul og mulighed for gode ture.
 
På disse fire sensommeraftner lærte vi meget nyt om sognets lands-
byer – både gamle historier fra lokalsamfundet, men også meget om 
det liv, der leves nu. Vi mødte nye mennesker og oplevede glæde og 
sammenhold. Allermest lærte vi nok glæden ved lokalt fællesskab, så 
hvis I på et tidspunkt har lyst til at holde byfest i jeres landsby, så invi-
ter gerne os fra sognet med som medarrangør.

Venlig hilsen Mikkel, præst
på vegne af Hagested Menighedsråd
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og efter gudstjenesten samles alle, der har lyst, på kirkegården 
ved fællesgraven. Vi synger ’Dejlig er jorden’ og beder Fadervor, 
og efterfølgende kan man besøge sit eget mindested og sætte lys.

Kl. 15.00 i Udby Kirke, kl. 17.00 i Hørby Kirke  
og kl. 19.00 i Hagested Kirke

havde bemærket, at nogle af de andre håndværkere havde pressefol-
der i bukserne. Det så kækt ud, så han bad sin kone om at stryge og 
presse. Det gjorde hun, men på vrangen, så som den eneste gik han 
med indadvendte pressefolder. Og om købmanden i Mårsø og hans 
respekt for dyrlægefamilierne kunne hun fortælle: ”Nej, yoghurt natu-
rel har vi ikke, for det bruger man ikke hos Thomsens”  

Ny Hagested
I Ny Hagested var der ikke mødt mange op, men også her havde vi 
det mægtig hyggeligt. Ny Hagested er jo lidt af en metropol med 
både Hagested Hovedbanegård og Hagested Lufthavn. Her er der 
nye grønne arealer med vandhul og mulighed for gode ture.
 
På disse fire sensommeraftner lærte vi meget nyt om sognets lands-
byer – både gamle historier fra lokalsamfundet, men også meget om 
det liv, der leves nu. Vi mødte nye mennesker og oplevede glæde og 
sammenhold. Allermest lærte vi nok glæden ved lokalt fællesskab, så 
hvis I på et tidspunkt har lyst til at holde byfest i jeres landsby, så invi-
ter gerne os fra sognet med som medarrangør.

Venlig hilsen Mikkel, præst
på vegne af Hagested Menighedsråd
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•	 Fliserens
•	 Snerydning
•	 Anlægsgartner
•	 Grøn	ejendomsservice
•	 Skadedyrsbekæmpelse

JoHn CHristensen
ny Hagestedvej 5 

4532 Gislinge
telefon: 40 98 06 10

Mail: hestia@mail.dk

DIN HJÆLPENDE HÅND I HUS OG HAVE

INTET ER FOR STORT ELLER FOR SMÅT

•	 Erfaren	servicemontør
•	 Tilbyder	service	af	dit	ventilationsanlæg	med	eller	uden	varmepumpe
•	 Jeg	har	35	års	erfaring	i	bl.a.	Nilan	og	Genvex	anlæg
•	 Ring	for	pris	–	hvis	I	er	flere	der	slår	Jer	sammen,	ydes	der	rabat

Pers Boligvent

Per sørensen
tlf 51 444 202 - email pers@boligvent.net
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AKTIVITETER efterår 2021
Mandag 10.00-11.15 Afspænding og bevægelse  Huset i Hagested
   kultur- og forsamlingshus
Mandag 18.30-20.00 Fodboldtræning seniorer  Hagested Idrætsplads
Mandag 19.00-20.30 Yoga Huset i Hagested kultur-  
   og forsamlingshus

Tirsdag 17.00-17.45 Gymnastik mor/far og barn (1½ - 4 år) Hagested Hallen
 
Onsdag 14.00 Petanque  Banen ved Hagested  
   Hallen
Onsdag 17.15 – 18.00 Gymnastik børn (4 – 7 år) Hagested Hallen 
Onsdag 18.00 – 18.45 Gymnastik børn (7 år og opefter) Hagested Hallen 
Onsdag 18.00-22.00 Holbæk Raceway kører – alle er velkomne Hagested gl. skole
Onsdag 20.00-22.00 Badminton Hagested Hallen

Torsdag 9.00 – 10.30 Yoga Huset i Hagested kultur-  
   og forsamlingshus
Torsdag 18.00-20.00 Badminton Hagested Hallen
Torsdag 18.30-20.00 Fodboldtræning seniorer Hagested Idrætsplads

Alle dag  Billard - der er ledige tider – kontakt  Kælderlokalet ved Huset
  Jens-Knud Nielsen på tlf. 2166 7893 i Hagested

Emner til AKTIVITETSLISTEN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: jkj.hagested@mail.dk 

Der er to hjertestartere i Hagested
En opsat på det gamle gule klubhus på idrætspladsen for enden af Damvej.

En opsat på carporten ved Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus, Præstebrovej 2

Der er en hjertestarter i Mårsø
Den er opsat ved Mårsø Centeret, Gammel Tuse Næs Vej 15A – på terrassen

De er tilmeldt www.hjertestarter.dk, 
således, at der ved opkald til 112 kan guides frem til dem. 

Påkørsel af råvildt i vores område
Du kan søge hjælp hos skytte Jesper Hansen på telefon 2213 7951.

Jesper passer både Hagestedgård og Hørbygård, så det dækker et stort område.
Eller kan du ringes til ”Dyretelefonen på 1812 hvis dyret er i live 

eller til Falck på tlf. 7010 2030, hvis dyret er dødt.”
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Naturens dag i Hagested blev igen i år en succes

Vi var heldige, vejret var med os, og der 
kom rigtig mange besøgende. 
Vi gætter på, at der har været omkring 120 
børn og 75 voksne.

Mange tak til alle, som lagde vejen forbi, 
og tak til XL-Byg for de sponserede pølser – 
uhm de smagte godt. Desuden skal lyde en 
stor tak til de mange frivillige og alle, som 
lavede arrangementer eller holdt åbent 
hus. Godt samarbejde, giver en god dag. 

Her kommer dagen fortalt i billeder:

Så er morgenmaden klar til de morgenfriske. Kaffe og rundstykker nydes i det fri.

Se, der er en sommerfugl. Naturbørnehuset hav-
de lavet sommerfuglejagt.

Kelvin og Oskar fandt mange spændende ting 
og studerede dem i Krible-Krable-Baren.
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MCerne var kørt frem og blev beskuet.
Af og til var der ”drøn” på.

Stort fremmøde til cirkus Berdino.
Klovn, hest, ænder, gris og hunde optrådte. Der 
var trylleri og børnene var tryllebundet.

Nordvestsjællands Jernbane holdt ÅBENT HUS. 
Togene susede af sted i landskabet. 
Hagested Kirke var rammen om et foredrag om 
den eventyrlige natur med ornitolog Tue Brix. 
Spændende - med mange flotte billeder.

Ja, og så hygges der på shelterpladsen med sno-
brød, pandekager og pølser sponseret af XL-Byg.

På gensyn næste år
 Hagested Beboerforening
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Anlægsgartnerfirmaet
Frederiksmose

•	 Indkørsler									
•	 Terrasser
•	 Stier
•	 Kampestensmure
•	 Højbede
•	 Støttemurer

•	 Trapper
•	 Hegn
•	 Pergolaer
•	 espalierer
•	 græsklipning
•	 hækklipning

•	 beskæring
•	 plantning
•	 træfældning
•	 vedligeholdelse
•	 og	meget	mere.

Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose er et 
nyopstarted firma i gl. Hagested.
Jeg udfører alle former for havearbejde både for 
private og erhverv såsom.

Ring for at høre nærmere eller for uforpligtende tilbud på,
Tlf.	27529880,	mail:	gartner@frederiksmose.net	.cvr.	nr	34238197

MVH Paw Frederiksmose

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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Foreningsoversigt
Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
Formand: Loa Kopling joergen.madsen@mail.dk tlf. 51 17 37 05

Hagested Aftenhøjskole
Formand: Jonna Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 42 70 93 03

Hagested Beboerforening
Formand:  Mogens Toftegaard Petersen  mogenst@petersen.mail.dk  tlf. 61 66 04 17
Kasserer: Hanne Hardis  hkkh@mail.tele.dk  tlf. 28 63 07 04  
Hagested Billardklub
Formand: Jens-Knud Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 21 66 78 93
Kasserer: Kurt Kristensen bmk10@privat.dk tlf. 26 29 05 57

Hagested Gymnastikforening - HG29
Formand: Peter Christensen bypkc.55@gmail.com  tlf. 60 85 96 19

Hagested Hallen - Afventer konstituerende møde tlf. 59 46 04 49
Tilsynsførende:  Jørgen Larsen  tlf. 40 57 04 85

Hagested Idrætsforening - HIF 
Formand: Børge Hansen  tlf. 40 62 07 99
Kasserer: Camilla Trebbien      camillatrebbien@gmail.com 
Hagested Lokalforum
Formand:  Mogens Toftegaard Petersen  mogenst@petersen.mail.dk  tlf. 61 66 04 17
Kasserer: Hanne Hardis  hkkh@mail.tele.dk  tlf. 28 63 07 04

Vandværker:
Hagested – Afventer konstituerende møde https://www.hagested-vandvaerk.dk  
Ny Hagested – formand Lene Moe http://www.nyhagestedvand.dk  tlf. 23 34 31 18
Tobjerg – formand Ole Johansen  tlf. 20 35 68 51

Holbæk Flyveklub – Formand Morten Munkesø tlf. 30 45 46 55

Klubber med adresse Damvej 14, Hagested:
Phoenix MC Danmark – Nr. 14 A – Hoveddøren, 1. sal – stefanthomsen30@gmail.com 
Åbent tirsdage kl. 19.00 – ikke 1. tirsdag i måneden. Facebook eller www.phoenixmc.dk 
Holbæk Rille Race – Nr. 14 B – Over gården, 1. sal – Preben Netra tlf. 60 70 23 42
E.mail p.netra@privat.dk – Facebook Holbæk Rille Race.
Nordvestsjællands Modeljernbane Klub - Damvej 14 A, Hoveddøren, Stuen. 
Formand: John Traulsen – john.traulsen@gmail.com   tlf. 40 78 41 94

Grundejerforeninger:
Højvang: Formand Per Hansen per@salle.dk      tlf. 29 26 07 65
Hyldegårdsvej Syd: Formand.  Rasmus Kaarde rasmus@kaarde.dk  tlf. 21 91 59 59
Klerkevej: Formand Liselotte Olsen lol@olsen.mail.dk  tlf. 21 16 70 71
Præsteengen: Formand  Jesper Egholm Nielsen  jesper@egholmnielsen.dk   tlf. 28 10 55 91
Solvej: Formand Karol Seremet karolmi.seremet@mail.dk tlf. 61 28 62 83 
Th.Bartholins Have Formand:  Belinda N.Jurlander  Bartholinshave@gmail.com  tlf. 30 70 82 63

Boligforeninger:
VAB:  Formand Jørgen Madsen   joergen.madsen@mail.dk  tlf. 24 20 08 65
Familiebolig A/S Formand Steen Nielsen mkn@familiebolig.dk tlf. 46 40 64 13
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Her er god plads og omgivelser til at holde fester, møder, koncerter, foredrag, 
udstillinger, konferencer og meget andet. Fine parkeringsforhold.

•	 Lille	sal	25	-30	personer
•	 Mellem	sal	50	personer
•	 Store	sal	130	personer

Vi lægger vægt på hyggelig indret-
ning og borddækning. Bestem selv, 
hvem der skal dække bordet.

•	 Ved	arrangementer	i	huset	sammensætter	vi	i	fællesskab	menuen.
•	 Vi	leverer	mad	ud	af	huset	efter	eget	ønske.

Kontakt: Vært Helle Westerbye-Juhl	–	Tlf.nr.	3055	2008
Mail: hagestedfors@gmail.com – Søg: www.hagested.forsamlingshus.dk

Facebook: Hagested Forsamlingshus

Bestyrelsen for den selvejende institution
Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus

HUSET I HAGESTED KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
Præstebrovej 2, Hagested, 4300 Holbæk
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Åbningstider
Ma. - ti. - fr. kl. 9.00-17.00
To.	kl.	9.00-19.00
Lø.	kl.	8.00-12.00
On. er der lukket

Rabatpriser for pensionister

Lærkevej	13	-	4532	Gislinge
Tlf. 5946 3371
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Vestsjællands Modeljernbanen
Sikkerhed på modelbanen.
Nordvestsjællands Modelbane har med 
tak modtaget en donation fra Hagested 
Lokalråd til at starte en igangsættelse af 
det digitale sikkerhedssystem på banen.
Vi har allerede været på indkøb og er ved 
at opsætte signalerne på banen. Den di-
gitale styring lader (som i virkeligheden) 
vente lidt på sig, idet 3 af bestyrelsens 
medlemmer først skal på et ”sikkerheds-
kursus” vedrørende digital drift hos Gen-
tofte Togcenter den 04.11.2021.
Endnu engang tak for donationen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen”
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Medlemskontingent kr. 125 om året pr. person. 
Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende 
tilmelding til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com
Tilmelding efter først til mølle-princippet.
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen.
Hjemmeside: http://tuse.holbaek.dk/pensionist

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Planlagte arrangementer:
19. oktober
Olsen Banden-Udstillingen - Skidegodt - Vi har begået noget af et kup! 
Vi har booket en rundvisning for vores bande-medlemmer på udstillingen over alle 
udstillinger. Nordisk Film skriver, at det ikke er spor farligt at besøge dem. 
Vi spiser først frokostbuffet på restaurant Hansens Have i Pile Allè. 
Arrangør: Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening, tlf. 28 97 32 05
Pris: 300 kr. inkl. spisning Tilmelding fra 05.-10. oktober
Afgang Holbæk 10.15, Tuse 10.30.
Kun for medlemmer. 

15. november kl. 14
Lys i mørket—mit liv som blind
Foredrag ved sognepræst Eva Melhof. Eva er blind og benamputeret, men hun er også 
en humørbombe, der elsker livet. Hun er sognepræst i Snesere Kirke i Fladså Kommune 
i Sydsjælland. 
Arrangør: Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening, tlf. 28 97 32 05
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 8. november.
Adgang for alle.

TJ TØMRERSERVICE ApS
TOMMY 21 62 31 30
JØRN 20 25 64 36

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK
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VINDUES
PUDSNING

1-10 Gratis 70 kr

11-15 Gratis 80 kr

16-20 Gratis 90 kr

21-25 Gratis 100 kr

26-30 Gratis 110 kr

31-35 Gratis 120 kr

NormalprisAntal ruder
udvendigt

Første
pudsning

Ekstra tillæg ved:
Enkelte pudsninger, Interval hver 8. eller 12. uge

Indvendig polering · Stigearbejde/stangpudsning · Afrensning
Store ruder · Karmaftøring · Rækkehus · Lejlighed · Velux ruder

Find os på Cleanspot.dk og lav en forespørgsel
Gratis og uforpligtende tilbud

Gælder kun ved tilmelding af abonnement

Privat rengøring. Ring og få en pris 
Tlf: 72 22 35 00

Mail: tilbud@cleanspot.dk
www.cleanspot.dk

Fra
Vinduespudsn

ing

Tilbudspris gælder kun
første pudsning og

kan kun ske ved tilmelding
af abonnement

1. PUDSNING

GRATIS
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MÅRSØ OMRÅDECENTER

Mandag kl. 13.00 
Stolegymnastik og efterfølgende hygge og kaffe
Tirsdag kl. 13.30 
Strikkedamer
Tirsdag kl. 14.00 
Krolf (1. og 3 tirsdag i måneden)
Onsdage i lige uger  kl. 13.00 
Kaffe, hygge og sang

Onsdage i ulige uger kl. 13.00 
Musik og hygge v/ Mikkel Vale 
Torsdag kl. 13.30 
Strikkedamer
Torsdag kl. 14.00 
Bowls

Øvrige aktiviteter på centeret:
Mandag den 4. oktober kl. 15.00 – 17.30 
Inflluenza vaccination
Onsdag den 20. oktober kl. 13.00 
Tøj- og skosalg
Søndag den 28. november kl. 13.00 
Julemarked

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne

Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.

Kontakt: Jesper 21 66 75 74

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. 

Tlf. 59 46 12 66. Mail: uglerup.smedie@mail.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2021 

Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2021 
 

Branche Navn Adresse Tlf.nr  Mail/hj.side 
     
Autoværksteder Hagested Autoværksted Præstebrovej 48c, Hagested 

4532 Gislinge 
5946 0585 post@hagested-auto.dk 

Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet 
Paw Frederiksmose 

Damvej 12, Hagested 
4300 Holbæk 
 

2752 9880 gartner@frederiksmose.net 

Begravelser og bisættelser Lykke Mantzius Lykke Nykøbingvej 74 
4300 Holbæk 

24417236 
59436304 

www.begravelseholbaek.dk 
lmlykke@mail.dk 

Blomster, planteskole og 
blomsterbinding 

Audebo Havecenter Nykøbingvej 96,  
4300 Holbæk 
 

5946 0409 audebohavecenter@mail.dk 

Dagli` Brugsen  Dagli` Brugsen Gislinge Byvej 37, 4532 Gislinge 
 

59463006 04123@coop.dk 

Elinstallatør Nj El – SERVICE 
El installationer Tele/Data 
installationer 

Vestergårdsvej 66  
4300 Holbæk 

5946 1504 nj@nj-el.dk/ 
www.nj-el.dk 
 

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S Præstebrovej 15, 
4300 Holbæk 

5946 4720 
2046 1514 

emch@emch.dk 

Farvehandel Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 5070 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Foderstoffer Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035  

Forsamlingshus Huset i Hagested 
Kultur- og Forsamlingshus 

Præstebrovej 2, Hagested 
4300 Holbæk 

 
30552008 

Hagestedfors@gmail.com. 

Frisør Salon Sette Lærkevej 13 
4532 Gislinge 

59463371  

Gardiner Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5944 6165 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk  

Gulve og tæpper Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 
 

5943 8705 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Haveservice Hestia Ny Hagestedvej 5 
4532 Gislinge 

40980610 hestia@mail.dk 

Kartofler Lammefjords Kartofler 
Kaj Andersen 

Strandvejen 3 
Gislinge Lammefjord 
4532 Gislinge 

5946 3146 kartofler@mail.tele.dk 

Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested,  
4300 Holbæk 
 

5946 0319 
20455592 

info@leifs-laase-service.dk 

Pizza og Grill Gislinge Pizza og Grill Mejerivej 2, 4532 Gislinge 35362222 
 

 

Rideudstyr Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035 
2275 5213 

 

Slagter Gislinge Slagterforretning Byvej 9, Gislinge 
4532 Gislinge 

5946 3067 
 

 

Smed    Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

uglerup.smedie@mail.dk 

Tømrer & Snedker Mårsø Tømrer og 
Snedkerservice 

Gl. Tuse Næsvej 11, Mårsø 
4300 Holbæk 

5946 0034/  
5946 0445 
4026 3234 

mts-bp@mail.dk 

Tømrer TJ Tømrerservice ApS Audebo Skolevej 14 
4300 Holbæk 

2162 3130 / 
2025 6436 

tj@toemrerservice.dk 

Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 
4532 Gislinge 

2333 9285 fogelberg@hagestedtoemeren.dk 

Ventilation/ varmepumpe Pers Boligvent 
 

 51444202 pers@boligvent.net 

Vinduespudsning CleanSpot Falkevej 14 
4300 Holbæk 

72223500 tilbud@cleanspot.dk 
www.cleanspot.dk 

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 
 

5946 1266 
2166 7574 
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