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Oplag 835 eksemplarer. 

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

Deadline for Hagested Nyt 2019:
Blad nr. 2 Deadline 8. marts Udkommer 5. april
Blad nr. 3 Deadline 3. maj Udkommer 31. maj
Blad nr. 4 Deadline 26. juli Udkommer 23. august
Blad nr. 5 Deadline 6. september Udkommer 4. oktober
Blad nr. 6 Deadline 1. november Udkommer 29. 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.
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Tillykke - Hagested Nyt fylder 20 år
Fantastisk, at lokalbladet i Hagested Lokalområ-
de stadig lever i bedste velgående. Redaktionen 
af Hagested Nyt er frivillige. Det siger noget om, 
at frivilligt arbejde kan kaste meget godt af sig til 
glæde for andre, for det vil vi tro på, at bladet er. 
Mange gode borgere i Hagested har ydet sit til, 
at Hagested Nyt stadig er levedygtigt. 

Hagested Nyt opstod i 1999. Det fulgte efter 
klubbladet for HG 29, som havde sin oprindelse 
fra august 1973 med sidste udgivelse december 
1998. Farvel til klubbladet og velkommen til Lo-
kalblad for Hagested & omegn - Hagested Nyt.

Med det første Hagested Nyt var tanken, at det 
skulle udkomme 3 gange årligt, men allerede 
året efter blev det til 6 gange årligt. På forsiden 
af nr.1 stod: I håb om at skabe et samlingspunkt 
for alle de forskellige aktiviteter der findes i Ha-
gested og derved styrke lokallivet. Senere stod: 
Redaktionen vil desuden arbejde på at få indlæg 
vedr. aktuelle problematikker i forbindelse med 
livet og årstiden. Disse intentioner lever bladet 
stadig op til. - Indlæg fra Børnehuset blev en fast 
del af indholdet og er det heldigvis stadigvæk. 
Tak til de forældre, som er garanter for samar-
bejdet. I blad nr. 2 1999 havde bladet 14 faste 
annoncører, hvor enkelte stadig er aktive. 

Den første ansvarshavende redaktør var Brian 
Aagesen. Til dette fødselsdagsnummer har vi en 
snak med Brian Aagesen om bladets første år. 
Efter Brian Aagesen overtog Poul Svenning rol-
len som ansvarshavende redaktør. Bladets beva-
relse var meget vigtigt for Poul, hvorfor han lag-
de et umådeligt stort arbejde i bladet gennem 
mange år og tog ansvaret for en aktiv redaktion 
på sig. Poul måtte i begyndelsen af 2014 opgive 
denne opgave på grund af helbredet.

Bladet blev fra start udgivet i 650 eksemplarer 
og blev uddelt i gamle Hagested Sogn. I dag er 

Hagested et af kommunens 18 lokalområ-
der, hvorfor det kræver et større oplag på 
835 eksemplarer. Bladet husstandsomdeles 
af Medieselskabet. Bladet ligger på lokatio-
ner i Hagested Lokalområde og strategiske 
steder i Holbæk By. Præcis, som man gjorde 
fra starten. For et par år siden efterkom vi 
tidens udvikling, så det kan også læses på 
Hagesteds hjemmeside og på facebook. 
Desuden sendes det elektronisk til kommu-
nalpolitikerne. 

Fra blad nr.3 1999 blev trykningen givet til 
Sejer`s Bogtryk i Hørve. Det samarbejde fort-
satte, indtil firmaet flyttede til hovedstaden, 
og fra nr.1 2018 overgik trykningen til Trund-
holm Tryk. Grafikeren er stadig Heidi Baun 
Topp, som er utrolig dygtig til at give bladet 
den rette opsætning. 

De sidste år har været præget af nye tiltag. Vi 
fusionerede med Kirkebladet oktober 2014 
for derefter for 3 måneder siden at blive op-
graderet til trykning i farver, og kirkebladet 
har plads på midtersiden. Et samarbejde til 
glæde for også læserne. 

Jeg var for nylig sammen med et ægtepar, 
som har boet i Hagested i 7 år. Jeg spurgte, 
om de læste Hagested Nyt. Svaret faldt 
prompte: "Det gør vi da. Det har vi meget 
glæde af!"
I anledning af fødselsdagsnummeret giver vi 
læserne mulighed for at vinde lidt "fødsels-
dagsgaver" ved at deltage i fødselsdagkon-
kurrencen Tip 10 rigtige.

Tak til læsere, annoncører og samarbejds-
partnere for 20 spændende år - fra redak-
tionen.

/ Ida M
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SAMTALE MED BRIAN AAGESEN 
- DEN FØRSTE REDAKTØR AF HAGESTED NYT.

At Hagested Nyt opstod for 20 år siden 
vækker selvfølgelig en vis nysgerrighed på, 
hvad der fik de første redaktionsmedlem-
mer til at etablere et lokalblad helt fra "bar 
bund". - Derfor kontaktede vi bladets før-
ste redaktør Brian Aagesen. Brian var med 
i 4 år og påtog sig også kassererposten. 

Hvordan fik I samlet en redaktion? Brian 
smiler og fremkalder tiden fra den gang: 
"Vi var en gruppe forældre på skolen i 
Hagested - Gitte Bahn, Krisser Simonsen, 
Jesper Christensen, Anne Larsen, Pernille 
Sørensen, Mette Dam og jeg selv. Vi var 
alle undtaget en barnefødt i Hagested. - 
Vi blev "tændt", da det forlød, at Holbæk 
Kommune ville lukke skolen. Det måtte vi 
gøre noget ved. - Vi ville samle byen og 
lokalområdet: Mårsø, Audebo, Gurrede og 
Gl. og Ny Hagested. Det krævede et synligt 
lokalt engagement, ellers ville området 
måske få en fremtid uden skole."

 Hvordan var økonomien og dermed frem-
tidsudsigterne? "Vi søgte Tipsmidler og fik 
4.000 kr. at starte op med. Annoncørerne 
var flinke til at støtte os. Og med tryknin-
gen på skolen af de første 2 numre, kunne 
vi starte med en god økonomisk ballast. - 
Vi samlede selv bladet og bragte det selv 
ud til postkasserne. Men det kunne vi ikke 
blive ved med, for det var et stort arbejde. 
Så fra blad nr. 3 overgik vi til trykning af 
bladet hos Sejer`s Bogtryk i Hørve. 
Dengang blev bladet sat op ud fra teknik-
ken "klippe og klistre" og ikke på compu-
ter. - Efterfølgende bragte vi heller ikke 
ud mere selv, men fik det postomdelt og 
senere overgik det til Medieselskabets om-
deling."

Fik I noget ud af jeres arbejde og prote-
sterne mod skolelukning? "Ja da. - Der var 
en livlig aktivitet, og der blev skiltet med 
T-shirts med påskriften: BEVAR HAGESTED 
SKOLE. - Det endte med, at man bevarede 
skolen 3. klasse med. - Og derved så vi, at 
nu havde vi en opgave med at holde liv i 
Hagested Nyt, for det kunne samle folk. 
Redaktionen var motiveret, og det var ikke 
svært at få stof til bladet. Vi fordelte arbej-
det med bl.a., at vi skiftedes til at tage et 
interview hver pr. blad. Det passede lige 
med 6 numre. - Selvfølgelig havde vi det, 
som alt foreningsarbejde stadig har det, at 
det er svært at få folk med. Men det viser 
sig jo nu, at det er lykkedes at holde liv i 
bladet."
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Hvad tænker du i dag, når vi sådan snak-
ker gamle dage? "At jeg da bliver halvstolt 
over at have været med til at starte et 
blad, som stadig eksisterer på vores inten-
tioner og engagement. Det er da dejligt for 
lokalsamfundet."

Det kunne jeg kun være enig med Brian i 
og kunne på redaktionens og borgernes 
vegne sige tak for deres initiativ. Tillykke 
med, at de dengang turde kaste sig ud i 
opgaven.

 Tekst Ida M / foto Hanne V.

Hagested Lokalområde deltager i 
Danmarks Naturfredningsforenings 

årlige affaldsindsamling.
Kom og lad os gøre området forårsrent.

søndag den 31. marts 2019 kl. 10.00
Mødesteder:

I Hagested – ved Hagested Hallen
I Mårsø – P-pladsen ved Mårsø Centeret

Der vil blive udleveret sække på mødestederne.

Er der andre områder i lokalområdet, som ønsker at gøre DERES område rent,
så kontakt Jonna Nielsen på tlf. 5946 0393 og få en aftale om levering af sække m.v.

Efter indsamlingen samles deltagerne i Klubhuset ved Hallen og får lidt at spise.

Kom alle, der kan og har lyst til at være med til at holde lokalområdet rent.
VI GLÆDER OS TIL AT SE ET STORT FREMMØDE.

M.v.h. Hagested Lokalforum/Beboerforening.
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Sidst i november blev der omdelt en ju-
lekalender i Hagested og på Tuse Næs. 
Lige pludselig stod den bare ved postkas-
sen.                                                                                                                                                                       
Jeg har set på bagsiden af kalenderen, at 
Mikkel Vale har skrevet teksten og lavet 
tegningerne. Kalenderen er meget flot de-
signet med spændende og illustrerende 
tegninger hver dag, som passer til dagens 
tekst, og det har været en rigtig god vinter-
vandring, som jeg har fulgt med i dag for 
dag.
Teksten er yderst velskrevet, sigende, og 
jeg er da blevet klogere på flere ting, som 

Vi kan heldigvis stadig glædes og overraskes

Loa Kopling

jeg enten har glemt eller ikke vidste. Der 
har været ord fra bibelen og ord fra Mikkel 
Vales egen mund.
Jeg er blevet beriget her i december af vi-
den, flotte, kreative tegninger og mange 
flotte ord.
Man kan da kun blive glad i ”låget” af så-
dan en gave.
Tak, Mikkel, du er ikke kun en dygtig jule-
kalenderdesigner, men en klog, kreativ og 
dygtig præst, som virkelig har gjort en for-
skel her i kirkesognet.
TAK, FORDI VI HAR DIG!!!
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Tredie juledag lå tågen tungt over Hagest-
ed. Ikke just julevejr. Jeg havde en aftale 
med Børge Hansen, som har været bestyr-
elsesmedlem i HIF i 20 år og formand de 
sidste 11 år, samt med bestyrelsesmedlem 
Kim Nielsen, som også har været i bestyr-
elsen i 20 år. - Der var koldt i klubhuset. Der 
var skruet ned for varmen i julen. Men jeg 
blev helt varm om hjertet, da jeg sidder og 
lytter til sådan to gæve gutter, som lægger 
så megen tid og kræfter i  det aktive og friv-
illige arbejde. - Bestyrelsen består af fem 
medlemmer.

HIF`s historie 
Hagested Idrætsforening blev stiftet den 
01.07.1935. Dengang spillede man på Au-
deboskolens stadion. Undervejs kom der 
baner i Hagested, som senere blev udvidet 
og renoveret af elever fra Audeboskolen og 
betalt af kommunen. Den sydlige bane blev 
anlagt i 1953/54. Det blev nødvendigt med 
en ekstra bane, så i 1988 blev den nordlige 
bane anlagt.  

Et klubmedlem skrev bl.a. i  jubilæum-
skriftet ved 50 års jubilæet: "I 1943 beg-
yndte jeg som drengeholdspiller i Ha-
gested. Forskellen fra dengang og i dag 
var vel, at vi drenge ikke var "klædt ud" 
som i dag.Trøjer, strømper og bukser var 
meget forskellige, men største forskel var 
nok støvlerne. Det var meget almindeligt, 
at man arvede dem fra sin far, farbror 
eller storebrors "Pramme" - forstået på 
den måde, at knopper under støvlerne var 
sømmet fast med 1,5 cm. søm - hvis der 
overhoved var nogle knopper. Disse har 
til evig tid givet mange drenge af den år-
gang et varigt minde på benen. Men det 
var en dejlig tid." 

Hagested Idrætsforening siden 1935

Årene fra 50-erne og op til 90-erne var 
storhedstider. I 96/97 rykkede 1. holdet i 
HIF op i Sjællandsserien. Det var også i de 
år, hvor spillerne kom fra andre sogne og 
selv fra Holbæk. Kendte navne spillede i 
Hagested. Hvorfor det? Fordi det var en 
hyggelig klub, og et godt sammenhold var 
kendetegnet.

Hold under HIF
I dag spiller ca. 40 medlemmer på 2 se-
niorhold. Der spilles turneringskampe 
under DBU Sjælland. - 22 kampe, hvor 11 
kampe er på hjemmebanne og 11 kampe 
på udebane. Sæsonen begynder i efteråret 
og slutter i foråret. - En god træner er al-
deles vigtig. Holdenes træner hedder Ja-
cob Smidt, som Børge og Kim gav mange 
rosende ord med på vejen. Han træner 
holdene 2 gange om ugen udendørs fra 
marts til oktober. Hver torsdag fra novem-
ber til februar spilles der indendørs. -  Ju-
niorfodbold foregår i Tuse, hvor skolekam-
meraterne er. Det er følgerne, efter at 
skolen i Hagested lukkede.
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HIF er ikke kun fodbold. Badminton er en 
lige så vigtig del af klubben. Der spilles så-
vel double som single. Det foregår på mo-
tionsplan, og man sætter selv banerne op 
og tager dem ned efter endt kamp. Ca. 40 
aktive spillere bruger hallen flittigt. - Her 
finder man sammen i kombinationen sport 
og samvær. Det synliggøres ved, at siden 
90-erne har 4 Hagestedherrer i den meget 
modne alder spillet sammen hver torsdag i 
sæsonen, og de gør det stadigvæk.

Klubhuset og fremtiden
Vi kunne slet ikke undgå at tale om det 
flotte klubhus, som Hagested har. Under-
tegnede var i bestyrelsen for Hagested 
Hallen, da arbejdet for et nyt klubhus blev 
vigtigt, fordi det tidligere klubhus var be-
fængt med råd og svamp. Hallens bestyr-
else havde samlet en pæn sum på egen 
konto. 5. september 2007 gav daværende 
borgmester Jørn Sørensen håndslag på, at 
restbeløbet for udgifterne til en ny bygn-
ing blev sat på budgetforslag 2008, og det 
blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen. 
Entreprenør Morten Henriksen og Marco-
Plan, som skulle bygge klubhuset, lovede 
at holde byggebudgettet, og det gjorde de. 
Det højnede faciliteterne gevaldigt. Børge 
kunne fortælle, at klubhuset bliver rost 
rigtigt meget. Også af dem, som kommer i 
klubhuset fra andre klubber. 

Vi kom ind på, om de sidste års fokus på 
kvindefodbold har en afsmittende virkning 
ude i klubberne, så flere piger og kvinder 
får interesse for den sport ? Måske! - Kim 
har den tanke, at de unge nok fremover vil 
genfinde fællesskabet i klubberne, samt 
behovet for frisk luft og motion. Bølgen 
med den megen tidsforbrug på computer-
spil vil med tiden aftage, for delvis at er-
stattes af noget andet. 

Planer og tanker for fremtiden er der 
selvfølgelig også. Børge fortæller: "Vi har 

visioner for seniorbold, for med tiden igen 
at rykke højere op i rækkerne, samt at få en 
bredere fodboldafdeling. Vi vil meget ger-
ne etablere et oldboys / veteranhold - alder 
fra 32 / 33 år. -  For + 60 et hold om formid-
dagen med "boldspark" og hygge. - Og så 
er der gode muligheder for andre boldspil 
på græsunderlag. Forslag og ønsker er me-
get velkomne. - Vores hjemmeside er ikke 
helt i funktion, så man må henvende sig til 
dem, som står i kluboversigten i Hagested 
Nyt inkl. facebook."

Vi sluttede med en snak om klubbens årli-
ge og velkendte Bankospil til fordel for Ha-
gested Idrætsforening. Det har eksisteret 
i 45 år, rigt doneret med sponsorgaver. Se 
opslag om det kommende bankospil andet 
sted i bladet.

Tak til to frivillige, som brænder for forenings-
arbejdet. Held og lykke for HIF

     
Tekst Ida M. / foto Hanne V.
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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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Kandidat til SEAS-NVE`s repræsentantskab
Kim Malmberg Hansen 
Langholm 6
4460 Snertinge 
Tlf.nr.: 61391677
Mail: uploadit4573@gmail.com
Hjemmeside: Kim-m-hansen.dk

Jeg vil gerne være med til at tage ansvar for det nære samfund.
Støtte den lokale udvikling, igennem crowdfunding projekter. 
Være med til at vi alle får en grønnere fremtid, samt støtte grøn omstilling. 
Grøn energi kan være med vindmøller, elbiler samt vedvarende energi. 
Jeg vil kæmpe for mere hurtigt internet, til gavn for det lokale erhvervsliv, samt til 
den private borger.

Jeg ønsker at:
•	 Engagere mig i et moderne andelsselskab 
•	 Jeg vil være en aktiv ambassadør for andelsselskabet SEAS-NVE
•	 Jeg interesserer mig for erhvervslivet

Gevinster:  Der udtrækkes 4 vindere med 10 rigtige som hver får et gavekort på kr.150,-  
til Slagteren i Gislinge eller Audebo Havecenter eller Brugsen i Gislinge eller Botex i 
Holbæk. - Vinderne offentliggøres i blad nr. 2 / 2019.

Indsendt af:

Navn:...............................................................................

Adresse:...........................................................................

Tlf.nr.:........................................................../ mail:.............................................................

Siden med svarene: Afleveres / sendes til Loa Kopling, Højvangsparken 33, 4300 
Holbæk - senest den 15. februar 2019. 
Du kan også finde blanketten på byens hjemmeside – www.hagestedby.dk - udfylde 
den og sende den til Loa Kopling på mail joergen.madsen@mail.dk  

            God fornøjelse fra redaktionen

TIP 10 RIGTIGE - HAGESTED NYT FINDER 4 VINDERE
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TIP 10 RIGTIGE - HAGESTED NYT FINDER 4 VINDERE 
 

SPØRGSMÅL: 1 X 2 
1. Hvordan er Hagested Nyt opstået? 
1. Som et nyt blad 
x. Som afløser af Sognebladet 
2. Som afløser for informationsark fra HG 29 

   

2. Hvor mange numre blev Hagested Nyt trykt i  for 20 år 
siden? 
1. 835 
x. 650 
2. 735 

   

3. Hvor bl iver Hagested Nyt trykt? 
1. Sejers Tryk, Hørve 
x. Medieselskabet 
2. Trundholm Tryk, Vig 

   

4. Hvor mange annoncører har Hagested Nyt pt.? 
1. 27 
x. 25 
2. 30 

   

5. Hvem distr ibuerer Hagested Nyt? 
1. Medieselskabets bud med reklamer 
x. Post Nord 
2. Redaktionen 

   

6. Nogle numre af Hagested Nyt har et grønt bånd på 
forsiden m/ tekst. Hvorfor? 
1. Til pynt 
x. Særligt budskab 
2. For sjov 

   

7. Hvad hedder formanden for Hagested Lokalforum/ 
Beboerforening? 
1. Per Rasmussen 
x. Mogens Toftegaard Petersen 
2. Søren Noer 

   

8 .  Hvem ejer Huset i  Hagested, Kultur- og 
Forsamlingshus? 
1. Kommunen 
x. Værten 
2. Beboerforeningen 

   

9. Hvor hænger lokalområdets hjertestarter? 
1. Ved gadekæret 
x. Ved Hagested Naturbørnehus 
2. Ved det gamle klubhus 

   

10. Hvem holder st ierne i  området? 
1. Kommunen 
x. Privat firma 
2. Frivillige 

   

 

Udenfor konkurrencen: Redaktionen vi l  meget gerne vide: 

Hvad synes du om Hagested Nyt? 
1. Et godt blad  
x. Af middel karakter  
2. Uinteressant 

   

Hvor ofte læser du Hagested Nyt? 
1. Altid 
x. Sjældent 
2. Aldrig 
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2. Hvor mange numre blev Hagested Nyt trykt i  for 20 år 
siden? 
1. 835 
x. 650 
2. 735 

   

3. Hvor bl iver Hagested Nyt trykt? 
1. Sejers Tryk, Hørve 
x. Medieselskabet 
2. Trundholm Tryk, Vig 

   

4. Hvor mange annoncører har Hagested Nyt pt.? 
1. 27 
x. 25 
2. 30 

   

5. Hvem distr ibuerer Hagested Nyt? 
1. Medieselskabets bud med reklamer 
x. Post Nord 
2. Redaktionen 

   

6. Nogle numre af Hagested Nyt har et grønt bånd på 
forsiden m/ tekst. Hvorfor? 
1. Til pynt 
x. Særligt budskab 
2. For sjov 

   

7. Hvad hedder formanden for Hagested Lokalforum/ 
Beboerforening? 
1. Per Rasmussen 
x. Mogens Toftegaard Petersen 
2. Søren Noer 

   

8 .  Hvem ejer Huset i  Hagested, Kultur- og 
Forsamlingshus? 
1. Kommunen 
x. Værten 
2. Beboerforeningen 

   

9. Hvor hænger lokalområdets hjertestarter? 
1. Ved gadekæret 
x. Ved Hagested Naturbørnehus 
2. Ved det gamle klubhus 

   

10. Hvem holder st ierne i  området? 
1. Kommunen 
x. Privat firma 
2. Frivillige 

   

 

Udenfor konkurrencen: Redaktionen vi l  meget gerne vide: 

Hvad synes du om Hagested Nyt? 
1. Et godt blad  
x. Af middel karakter  
2. Uinteressant 

   

Hvor ofte læser du Hagested Nyt? 
1. Altid 
x. Sjældent 
2. Aldrig 
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Kampagnen Danmark Redder Liv
I løbet af de næste fire til seks år går Region Sjælland efter at få mindst 6000 og 
meget gerne 8000 borgere til at melde sig. Pr. 1. november 2018 var der 2179 
frivillige hjertereddere - det er godt, men der er brug for endnu flere.
Heraf var de 77 personer fra Holbæk Kommune, så der et plads til mange flere.

Hvert år får ca. 3.500 personer hjertestop uden for sygehus. Antallet af overlevende er 
steget fra knap 150 personer i 2002 til over 500 i 2014. En af årsagerne til dette er, at an-
tallet af tilfælde, hvor der ydes hjerte-lungeredning før ambulancens ankomst er steget 
fra 19 % i 2002 til 66 % i 2014.

Hvis du får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen når 
frem, overlever én ud af 30. Kommer der førstehjælp, overlever én ud af 8, så det har stor 
betydning for overlevelsen, at der kommer en hjertestarter inden for de første minutter.

I Hagested har vi én hjertestarter. Den er placeret for enden af Damvej ved det gamle 
gule klubhus på idrætspladsen.

Vil du være med til at redde liv?
Som førstehjælper i Danmark Redder Liv kan alarmcentralen tilkalde dig, hvis der sker et 
hjertestop inden for en radius af 5 km fra, hvor du befinder dig. Det er på frivilligt basis, 
og du bestemmer helt selv, hvornår du vil være aktiv, og hvornår du ikke vil være aktiv.
Har du et førstehjælpskursus, som er maksimum 2 år gammelt, eller en førstehjælpsfag-
lig uddannelse og arbejde, så kan du tilmelde dig direkte.
Hvis du ikke har et førstehjælperkursus, kan du tilmelde dig et gratis kursus.

Du kan læse mere om Danmark Redder Liv og evt. tilmelde dig på hjemmesiden 
https://redderliv.dk/ 

/JN
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Hjertestarteren i Hagested 
er opsat på det gamle gule klubhus på 
idrætspladsen for enden af Damvej.

Den er tilmeldt 
http//www.hjertestarter.dk 

således at der ved opkald til 112 
kan guides frem til den.

KALENDER - Det sker der i Hagested
Februar 2019   
Tirsdag den 5. 19.30 Hagested Lokalforum/Beboerforening holder Offentligt  
  møde i forsamlingshuset. 
Onsdag den 6.  19.30 Hagested Aftenhøjskole i forsamlingshuset – Carsten  
  Egø Nielsen fortæller om ”Pigerne på Sprogø” 
Torsdag den 7. 18.00 Valentinsfejring i Hagested Kirke
 19.00 Candelelight dinner i forsamlingshuset. Pris 100 kr.
  Tilmelding på tlf. 3055 2008 
Onsdag den 20. 19.30 Hagested Aftenhøjskole i forsamlingshuset – Lisbeth Grothe
  Petersen fortæller om sin tur på nimbus over Island.
Torsdag den 21. 19.00 HG29 holder generalforsamling i forsamlingshuset.

Marts 2019   
Fredag den 1. 18.00 Hagested Forsamlingshus inviterer til middag med   
  dinnermusik ved pianist Allan Steen, underholdning ved  
  violinist Kim Sjøgren og efterfølgende dans.
  Tilmelding senest 20. februar 2019. 
Søndag den 3.    9.30 Fastelavnsgudstjeneste i kirken – kom gerne udklædt. 
Søndag den 3. 10.30 HG 29 holder Fastelavnsarrangement/tøndeslagning i  
  Hagested Hallen 
Onsdag den 6. 19.30 Hagested Aftenhøjskole i forsamlingshuset – Camilla  
  Castenskiold fortæller om sin tid som hofdame for  
  dronning Margrethe. 
Torsdag den 7. 18.00 Kirken inviterer til Hagestedaften med fællesspisning  
  i forsamlingshuset og efterfølgende gudstjeneste kl. 19 i  
  kirken. Tilmelding til Mikkel Vale miva@km.dk 
Søndag den 10. 14.00 HIF holder gavebanko i Hagested Hallen 
Søndag den 24. 14.00 HIF holder gavebanko i Hagested Hallen 
Torsdag den 28. 19.30 Hagested Lokalforum/Beboerforening holder   
  generalforsamling i forsamlingshuset. 
Søndag den 31. 10.00 Hagested Lokalforum/Beboerforening afholder   
  Affaldsindsamlingsdag med start ved Hagested Hallen eller  
  i Mårsø med efterfølgende frokost i Hallen. 
Søndag den 31. 14.00 HG 29 holder Gymnastikopvisning i Hagested Hallen

Emner til KALENDEREN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: jkj.hagested@mail.dk 
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Påkørsel af råvildt.
Ved påkørsel i vores område kan søges hjælp hos: Skytte Jesper Hansen på telefon 22 13 79 51.

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

eller til Falck tlf. 7010 2030, hvis dyret er dødt”.

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, 
kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler 114
Områdebetjent Thomas Olsen - E-mail: TTO004@politi.dk 2263 3276
Holbæk Kommune/Borgerservice 7236 3636
Holbæk Kommune/sundhedsvejleder Helle Lomholt 
Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 8 og kl. 9 7236 6006
DSB oplysningen  7013 1415
Elefant Apotekets åbningstider  5943 0138
Mandag - torsdag: kl. 9.00 - 17.30 
Fredag  kl. 9.00 - 18.00 
Lørdag  kl. 9.00 - 13.00 
Løve Apotekets åbningstider 5943 2606
Mandag til fredag  kl. 8.00 – 21.00
Lørdag kl. 8.00 – 13.00 og igen kl. 18.00 – 21.00
Søn- og helligdage kl. 10.00 – 15.00 
Audebo miljøcenter og Biovækst 4631 3004
Lugtgener – kontaktTonny Golsklint eller Carsten Mikkelsen 2161 3048
SEAS/NVE – hvis strømmen går 7029 2929
Hagested Vandværk  http://hagested-vandvaerk.dk  
Formand Kurt Kristensen 2629 0557
Per Møller Larsen  5946 0035
Kim Hansen  5946 0233
Evy Larsen  5946 0017
Kristian Hardis  4093 1147
Ny Hagested – Trønninge Vandværk http://www.nyhagestedvand.dk  
Formand Jørgen Steen 2048 2336
Mårsø Vandværk  
Formand Eddie Larsen eddielarsen1964@gmail.com  5030 0692
Tobjerg Vandværk http://www.tobjergvand.dk  
Formand Ole Johansen 2035 6851

FOR BØRN: 
Skolen ved Tuse Næs – Tuse afdeling – 
Daglig leder Ib Krogh 7236 6399
Daglig leder SFO: Bente Jørgenen 7236 6389
Hagested Naturbørnehus
Pædagogisk leder: Mette Simonsen 7236 5313
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½ side 

 

Palle Jensen 
Entreprenør Cvr. 71 31 57 54 
Tlf. 59 46 03 14 
Bil. 20 46 15 14 
Mail: pj@pallejensen.com 
Smutvej 18, Mårsø – 4300 Holbæk 
 

Salg til private af: 
Grus 
Sten 
Stabil 
Søsand 
Muldjord 
Spagnum 
Træflis 
Dækbark 
Skærver i flere farver 
 

Opbevaring af 
campingvogn 
2 ton container lad 
Transport affald  
Græsslåning 
Levering af salt: 
10 kg i plastspand 
15 kg i sække 
25 kg i sække 
2 tons i løsvægt 
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Valentinsfejring i Hagested
Kl. 18.00 Gudstjeneste og romantisk musik i kirken
Kl. 19.00 Candlelight dinner i Hagested Forsamlingshus.  
Tre retters menu. Bemærk pris 100 kr. pr. pers.

Velkommen til en uhøjtidig og romantisk aften. Både kærester,  
ægtepar, singler og knuste hjerter er velkomne. Under middagen vil 
tenor Anders Tangaa Jensen synge evergreens og kærlighedsviser  
akkompagneret af sognepræst Mikkel Vale. Der vil  
være plads til en snak og et lille oplæg med  
titlen: ”Det er en kunst at leve sammen.  
Hvordan skal jeres kunstværk se ud?”

Bestil plads til spisning hos  
Helle på tlf: 30 55 20 08.

NYT FRA HAGESTED KIRKE
Hagested Kirke
Nykøbingvej 88, 4300 Holbæk
www.sogn.dk/hagested og www.facebook/hagestedkirke
Sognepræst
Mikkel Vale:   30519943/miva@km.dk
Graver og kirketjener 
Jørgen Hansen:  59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsmedlemmer
Dorte Hovmand:  61393456/dorte@isoler.dk
Anne Noer:   24462170/annenoer1101@gmail.com
Anders Echberg:  40139460/anders@echberg.dk
Jacob K. Larsen:  53848108/jkl@jqt.dk
Henning Hvass:  40555351/hh@hagestedgaard.dk
Dorte R. Pedersen: 40554696/dortemie@gmail.com
Kirkebil
Holbæk Taxa:   59434343



22

DET SKER I KIRKEN
Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.

FEBRUAR
Søndag den 3. februar kl. 10.00
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 3. februar kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste i Hørby Kirke

Torsdag den 7. februar kl. 10.00
Babysalmesang i Udby Kirke. Tilmelding: annelies_van_der_meer@hotmail.com

Torsdag den 7. februar
Valentinsfejring. Kl. 18.00 i Hagested Kirke og kl. 19.00 i forsamlingshuset. 

Lørdag den 9. februar kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste i Udby Kirke

Søndag den 17. februar kl. 16.00
Gudstjeneste i Hørby Kirke

Onsdag den 20. februar kl. 15.00
Filmklub i konfirmandstuen ved Udby Kirke. Yacobians Hus.

Fredag den 22. februar kl. 16.30-18.30
Børnekirke for de 3-6-årige i Udby Kirke

Fredag den 22. februar
Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 i Huset på Næsset.

Søndag den 24. februar kl. 18.30-21.00
Aftenkirke i Hagested Kirke

Onsdag den 27. februar kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter

MARTS
Lørdag-søndag 2.-3. marts
Tårnagenter - børnekirke for de 6-9-årige i Hagested Kirke

Søndag den 3. marts kl. 9.30
Fastelavnsgudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 3. marts kl. 13.00
Fastelavnsgudstjeneste i Udby Kirke

Onsdag den 6. marts kl. 18.00
Menighedsrådsmøde i Hagested Kirke
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Torsdag den 7. marts kl. 18.00
Hagestedaften. Kl. 18.00 i Hagested Kirke og kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Søndag den 10. marts kl. 10.00
Højmesse i Hørby Kirke

Onsdag den 13. marts kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter

Fredag den 22. marts kl. 16.30-18.30
Børnekirke for de 3-6-årige i Udby Kirke

Fredag den 22. marts
Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 i Huset på Næsset.

Søndag den 24. marts kl. 10.00
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 24. marts kl. 18.30-21.00
Aftenkirke i Hagested Kirke

Onsdag den 27. marts kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter

APRIL
Onsdag den 10. april kl. 13.00
Musik og cafehygge på Mårsø Ældrecenter

Torsdag den 18. april kl. 17.00
Skærtorsdag. Gudstjeneste med påskemåltid  
i Hagested Kirke.

Lørdag den 20. april kl. 21.00
Påskenatsgudstjeneste i Hagested Kirke

KIRKEBIL
Man kan altid blive kørt gratis til arrangementer 
og gudstjenester i Hagested Sogn. Du skal blot 
bestille en kirkebil hos Holbæk Taxa på 5943 4343 
og oplys hvilken kirke, du gerne vil køres til.
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Kirke for børn og deres familier
Børnekirke for de 3-6-årige
Fredag den 22. februar kl. 16.30-18.30 i Udby Kirke
Fredag den 22. marts kl. 16.30-18.30 i Udby Kirke

Tårnagent-weekend for de 6-9-årige
Lørdag og søndag 2.-3. marts i Hagested Kirke. Kirken er fuld af  
mysterier. Vi har brug for hjælp fra friske drenge og piger til at løse 
nogle af dem.

Invitationer kommer med posten, men du kan også allerede nu  
tilmelde dig hos: Ane K. Kjærsgaard på anekk1208@gmail.com.

Fastelavnsgudstjenste
Søndag den 3. marts kl. 9.30 i Hagested Kirke
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Hagested-hallen efter 
gudstjenesten. Kom meget gerne udklædt. 
Søndag den 3. marts kl. 13.00 i Udby Kirke
Vi begynder i Udby Kirke og fortsætter bagefter 
på kirketorvet med tøndeslagning, kakao, 
kaffe, fastelavnsboller og præmier til 
de bedst udklædte.

Søndag den 24. februar kl. 18.30-21.00
AFTENKIRKE I HAGESTED KIRKE
Vi dæmper lyset, og oplyser i stedet kirken med stearinlys. Du kan 
vælge at være med til det, der passer netop dig. Programmet er:
Kl. 18.30: Kirken åbner. Der er kaffe, te og snak.
Kl. 19.00: Keltisk musik med Hagested Ensemblet
Kl. 19.30: Samtale og et lille oplæg ved sognepræst Mikkel Vale
Kl. 20.00: Meditativ aftengudstjeneste
Kl. 20.30: Stilhed i kirken
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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 !

  

  
 
  

 
 

• Låse og nøgler 
• Alarmer 
• Gitre 

• Hjemmet 
• Sommerhuset 
• Firmaet 

Damvej 21 -  Hagested 
4300  Holbæk 
 

Tlf / fax: 59 46 03 19 
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Foreningsoversigt
Den selvejende institution ”Hagested Forsamlingshus”
Formand: Loa Kopling joergen.madsen@mail.dk  tlf. 51 17 37 05

Hagested Aftenhøjskole
Formand: Jonna Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 59 46 03 93

Hagested Billardklub
Formand: Jens-Knud Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 59 46 03 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          tlf. 59 46 04 49
Formand: Jacob Kimer  jklvvs@gmail.com  tlf. 53 84 81 08
Tilsynsførende:  Jørgen Larsen    tlf. 40 57 04 85

Hagested Idrætsforening - HIF 
Formand: Børge Hansen    tlf. 40 62 07 99
Kasserer: Jonas Laursen  laursen86@mail-online.DK  tlf. 20 26 67 12

Hagested Lokalforum/Beboerforening
Formand:  Mogens Toftegaard Petersen  mogenst@petersen.mail.dk  tlf. 61 66 04 17
Kasserer: Pernille Henriksen pernille_breinbjerg@hotmail.com  tlf. 29 71 41 79

Vandværker:
Hagested – formand Kurt Kristensen bmk10@privat.dk tlf. 26 29 05 57
Ny Hagested – formand Jørgen Steen http://www.nyhagestedvand.dk  tlf. 20 48 23 36
Mårsø – formand Eddie Larsen  eddielarsen1964@gmail.com tlf. 50 30 06 92
Tobjerg – formand Ole Johansen   tlf. 20 35 68 51

Holbæk Flyveklub – Ny Hagestedvej 40 – 4532 Gislinge
Formand  Morten Munkesø   Tlf. 30 45 46 55

Klubber med adresse Damvej 14, Hagested:
Phoenix MC Danmark – Nr. 14 A – Hoveddøren, 1. sal – info@phoenixmc.dk 
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.

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 Mette T. Klarskov metteklarskov@live.dk  tlf. 41 78 79 40
Præsteengen: Formand Lene Miller  Lene.miller@mail.dk  tlf. 20 12 33 60

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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Ugedag Tid Aktivitet Sted

Mandag 10.00 Bankospil Mårsø Centeret
 19.00 - 20.30 Yoga Fors.huset - gymn.sal

Tirsdag 13.30 Der strikkes og hygges Mårsø Centeret
 17.00-17.45 Gymnastik for mor/far-barn 1½-4 år  Hagested Hallen  
 18.15-19.45 Fodboldtræning herre seniorer Fodboldbanen 
 19.00 Petanque  Ved Hagested Hallen 

Onsdag 10.00 E.D.B. Mårsø Centeret
 13.00  Ulige uger Andagt og café Mårsø Centeret
 13.00 Lige uger Kaffe, hygge og evt. sang Mårsø Centeret
 17.15-18.00 Gymnastik for børn 4-6 år  Hagested Hallen
 18.00-18.45 Gymnastik for børn 7 år og opefter  Hagested Hallen
 18.45-20.30 Volleyball –  for voksne.   Hagested Hallen
 19.00 Fodbold oldboys/veteraner Fodboldbanen
 20.00-22.00 Badminton – efter aftale tlf. 2515 2702 Hagested Hallen

Torsdag 9.00-10.30 Yoga Fors.huset – gymn.sal
  9.45 Gymnastik Mårsø Centeret
 13.30 Der strikkes og hygges Mårsø Centeret
 14.00 Bowls Mårsø Centeret
 17.00-17.45 Fodbold børn Fodboldbanen
 18.00-20.00 Badminton – efter aftale tlf. 2515 2702 Hagested Hallen
 18.15-19.45 Fodboldtræning herre seniorere Fodboldbanen

Fredag 13.30 Der strikkes og hygges Mårsø Centeret

Alle dag Efter aftale Billard – Jens-Knud Nielsen tlf. 21 66 78 93 Kælderen under   
   forsamlingshuset

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

AKTIVITETER – vinter 2019
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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:
14. januar 2019 Kl. 14 Overlevede helikopterstyrt
  Søren Benthin fortæller om kampen tilbage til livet.
  Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.
  Tilmelding senest 6. januar. Tlf. 28 97 32 05.  
  Adgang for alle.

18. februar 2019 Kl. 13 Baggårdens Bolcher
  som er 3 garvede spildemænd, der spiller  
  forskellig musik fra den danske sangskat.
  Pris: 175 kr. inkl. spisning
  Tilmelding senest 10. februar. Tlf. 28 97 32 05.

4. marts 2019 Kl. 14 Generalforsamling
  Efter generalforsamlingen vil der være   
  fællessang, hvor Max og Knud spiller til.
  Pris 60 kr. incl. kaffe og kage.
  Tilmelding senest 24. februar. Tlf. 28 97 32 05.
 
18. marts 2019 Kl. 14 ”Min tid i Søværnet, herunder om bord på  
  Kongeskibet Dannebrog”
  Kaptajnløjtnant Dorthe Skov Lindquist fortæller  
  og viser billeder og film.
  Pris 60 kr. inkl. kaffe og kage.
  Tilmelding senest 9. marts. Tlf. 28 97 32 05.
  Adgang for alle.

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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MÅRSØ OMRÅDECENTER

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.
Mandag kl. 10.00 Bankospil
Mandag kl. 13.00 Gymnastik 
Tirsdag kl. 13.30 Strikkedamer
Onsdag kl. 10.00 EDB
Onsdage i lige uger kl. 13.00 
Kaffe, hygge og evt. sang
Onsdage i ulige uger kl. 13.00
Andagt og café
Torsdag kl. 13.30 Strikkedamer
Torsdag kl. 14.00 Bowls
Fredag kl. 13.30 Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Fredag den 8. februar kl. 14.00 
Årsmøde

Tirsdag den 26. februar kl. 12.00 
Fællesspisning – pris 50 kr.
Tilmelding uge 7 på Centeret mellem 
kl. 11 og 12.
 
Søndag den 3. marts kl. 13.00 
Fastelavnsfest – tag gerne familien med.

På gensyn
Brugerråd og Kaffedamerne 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
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Hagested Lokalforum/Beboerforening
OFFENTLIGT møde - sammen er vi stærke

Hagested Beboerforening/Lokalforum in-
viterer til inspirations- og dialog-møde.  
Der er for tiden gode muligheder for at 
søge støtte til diverse lokale projekter, 
både små og større
Vi opfordrer alle, som har ideer, ønsker 
og andre gode input om at møde op og 
give deres mening til kende. Alle klubber, 
foreninger, institutioner og borgere in-
viteres til at deltage og give deres besyv 
med. Sammen kan vi skabe rammerne for 
nye projekter, der vil gavne lokalområdet. 
Hvis der er behov for økonomisk støtte, 
kan vi søge støtte til projekterne.
Sidste år lykkedes det at få skabt en Hvid-
bog for Hagested lokalområde, hvor der 
bl.a. er en række ideer til udvikling af lo-
kalområdet. Nu skal de enkelte ideer kon-
kretiseres og de bedste føres ud i livet.
Senest har vi fået bevilget penge til reno-
vering af bålhytten ved shelterpladsen og 
mulighed for at opstille et muldtoilet på 

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30 i forsamlingshuset.

pladsen, men der er stadig behov for an-
dre tiltag.
Det kræver dog at vi får mobiliseret flere 
frivillige til at deltage i arbejdet. Vi har der-
for inviteret Solveig Pedersen fra St. Mer-
løse til at komme og fortælle om, hvordan 
de har formået at føre deres store projekt 
”Meget mere Merløse” ud i livet.
Vi ser frem til et stort fremmøde til en 
spændende aften, hvor ALLE er velkomne.
Hagested Beboerforening/Lokalforum
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Hagested Lokalforum/Beboerforening 
afholder 

GENERALFORSAMLING
torsdag den 28. marts kl. 19.30

i forsamlingshuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle er velkomne – mød op og giv DIN mening til kende
Hagested Lokalforum/Beboerforening

Efter generalforsamlingen vil projektleder Anders Lauritsen, fortælle om Istids-
ruten, som skal gå gennem Hagested, ned ad Engstien og videre over broen mod 
Audebo.
Han vil også komme ind på, hvordan vi i lokalområdet kan blive en aktiv del af 
projektet.

Hagested Lokalforum/Beboerforening
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TJ TØMRERSERVICE ApS
TOMMY 21 62 31 30
JØRN 20 25 64 36

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK

          Hagested IF

Igen i år holder vi det årlige gode

55 spil med de fine gevinster!

Søndag den 10. marts og
Søndag den 24. marts
kl. 14.00 i Hagested Hallen

GAVE-BANKOGAVE-BANKO
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Så gik der endnu et år og vi skriver nu 2019. 
Det gamle år sluttede med en del arrange-
menter for poderne i Naturbørnehuset. 
I slutningen af november drog hele huset 
det lille stykke af cykelstien og ned til Else 
for at hente årets juletræ. Det ser både 
børn og personale altid frem til. En hygge-
lig og årlig tradition, hvor der ikke bare skal 
vælges træ, der prøvedanses lige rundt om-
kring træet plus der skal ses til Elses høns. 
Den 30/11 var der klippe-/klisterdag med 
bedsteforældre i børnehuset og her var der 
hele 50 tilmeldte – dejligt med opbaknin-
gen fra bedsterne! Der blev lavet julepynt 
til den store guldmedalje til juletræerne i 
vuggestuen og børnehaven - Syltetøjsglas 
blev dekoreret til lygtefesten i december 
måned med mosaik i papir. Der blev hygget 
til den store guldmedalje med æbleskiver, 
kaffe, the og saftevand. Det var lige før, at 
nogle af bedsteforældrene var blevet læn-
gere tid, så hyggeligt var det !

13/12 var der lygtefest for alle børn med 
søskende, forældre og bedsteforældre. 
Børnene havde dekoreret flotte lygter til 
bedsteforældredagen, som tidligere skre-
vet, så der var mange flotte lanterner til at 
hænge i træerne, for de stolte poder. Ha-
ven var pyntet med juletræskæder, der var 
bål samt selvfølgelig de omtalte lygter. En 
hyggelig ramme og vejret var også med os 
i år.

Så var der ellers klar med æbleskiver, varm 
eller kold saft, kaffe og the til de voksne. 
Julemanden dukkede lige pludselig op i ha-
ven, hvor vi sang lidt julesange inden der 
skulle ledes efter gaverne, der var røget af 
hans kane i landingen - De blev heldigvis 
fundet og der blev delt gaver ud til alle bør-
nene igen i år – sikke en masse julelys der 

blev i øjnene hos dem, og der blev udveks-
let mange ønsker til julemanden :-)
Julemanden tog også imod sutter fra børn, 
der nu var blevet så store at de ville give 
dem til julemanden, der så ville bringe 
dem videre til alle julebørnene. Det var rig-
tig dejligt at se så mange bakke op om et 
af årets store arrangementer - vi var om-
kring 80 personer i alt!! Så TUSIND TAK for 
opbakningen, det er sådan en tilslutning, 
der giver motivation for personalet og os 
forældre, der er med i forældrerådet til at 
holde arrangementerne. 

Fredag den 21/12 var der fælles juleguds-
tjeneste i kirken for Naturbørnehuset, hvor 
sognepræst Mikkel Vale, kirketjener og or-
ganist tog imod børn, personale, søskende, 
forældre, bedsteforældre mv. Der var op-
førsel af juleevangeliet i børnehøjde med 
dukkespil, julesange som børnene havde 
øvet hele julemåneden - nu med orgelspil 
til og en god hyggelig atmosfære. Tak til 
Mikkel og hans ”folk” for at være med til 
at fastholde en god tradition med juleguds-
tjenesten for børnene inden de går på jule-
ferie - de glæder sig allerede til det bliver 
tid igen om et lille års tid :-) 

Fastelavn er et af de kommende arrange-
menter der kommer i 1. kvartal af 2019, så 
det ser børnene frem til i marts måned.
Hvis der er nogle, der har gode kontakter 
til eventuelle oplevelser børnene kunne sy-
nes var sjovt, spændende, interessant eller 
andet er I stadig mere end velkommen til 
at henvende jer til Naturbørnehuset.

Mange hilsener og godt nytår 
fra forældrerådet 

Signe, Line, Anna, Louise og Jesper

Hagested Naturbørnehus!
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HUSET I HAGESTED, KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS

ET SKØNT HUS MED PLADS TIL FAMILIEFESTEN
Konfirmationer, Receptioner, Bryllupper, Fødselsdagen, Børnefødselsdagen, 

Koncerter, Foredrag, Udstillinger, Møder, Begravelser, mm.

Vi har 3 sale med plads til 144 gæster.
Vi laver totalarrangementer med borddækning, pænt service, mm.
Og sammen fastsætter vi rammerne for jeres fest/arrangement.

Vi kreerer menuer og buffeter med variation, inspiration 
og med respekt for årstidens bedste lokale råvarer.

Vi leverer også mad ud af huset til frokost ordninger 
og til diverse arrangementer.

RING ELLER SKRIV TIL VORES VÆRT, HELLE OG FÅ ET GODT TILBUD
TLF: 30552008 . MAIL: HAGESTEDFORS@GMAIL.COM

Hent inspiration til menu på www.hagested-forsamlingshus.dk
SE ALT HVAD DER SKER PÅ FACEBOOK: HAGESTED FORSAMLINGSHUS 

MVH: BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 
HUSET I HAGESTED, KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS - PRÆSTEBROVEJ 2 - 4300 HOLBÆK
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HUSET I HAGESTED - KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS

BYDER  PÅ TOPPROFESSIONEL MUSIK
FREDAG DEN 1. MARTS 2019 

 Kim Sjøgren, violinist     Allan Steen, pianist

Professor i violin og kammermusik på Det Jyske 
Musikkonservatoriumunderholder i Hagested

Kim Sjøgren har siden han var 3 år spillet violin, og da han var 12 år, blev 
han optaget på Det Jyske Musikkonservatorium. Debutkoncerten fandt 
sted, da Kim var 17 år, og tre år senere blev han medlem af Det Kongelige 
Kapel, hvor han blev koncertmester som 22-årig - den yngste i kapellets 
historie. Siden februar 2004 har han været professor i violin og kammer-
musik på Det Jyske Musikkonservatorium.

Aftenens program:
Kl. 18.00  Middag - 3 rettes menu
Kl. 18.30  Pianist Allan Steen spiller dinnermusik
Kl. 20.00  Violinist Kim Sjøgren underholder
Kl. ca 21.30 Allan Steen spiller op til dans

Pris pr. person kr. 400,- betales ved tilmelding senest onsdag den 20. febru-
ar via Reg,nr. 2277 kontonr. 7561784218 eller Mobilepay 60827901. - Oplys 
navn og antal så sørger vi for bordplan, så I kan sidde samlet efter ønske.

De bedste hilsener fra bestyrelsen 
Huset i Hagested - Kultur- og Forsamlingshus
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 ” 

Søndag den 3. marts 2019 i  
Hagested-Hallen  

 
For dem der har lyst, starter vi i  

Hagested Kirke kl. 9.30 og efter gudstjenesten  
går vi i Hallen,  

hvor tøndeslagningen starter kl. 10.30 

Tøndeslagning både for børn 
og voksne 

Flere tønder til børnene 
(forskellige aldersklasser) 
Slik og saftevand/kakao til 

børnene 
Kaffe/the og kage til  

de voksne 
 

Arrangør: 
Hagested Gymnastikforening HG 29 

 
 

På gensyn! 

 

Kom og slå ”katten af tønden” 
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GENERALFORSAMLING

Torsdag den 21. februar 2019
I Hagested Forsamlingshus kl. 19.00

Dagsorden ifølge lovene.
Spisning kl. 18.00, tilmelding er nødvendig:

Tilmeld til din træner eller på bypkc.55@gmail.com 
senest den 14. februar 2019                          

Med venlig hilsen
Bestyrelsen HG 29

UDDANNELSE / GRØN OMSTILING / ULIGHED / KULTUR   KATHRINE OLLDAG

Folketingsvalg 2019
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Gymnastikopvisning
i Hagested Hallen

Søndag den 31. marts 2019 kl. 14.00 
(der er fri entre)

Vi byder både børn og voksne velkommen! 
Alle, som vil se på, kan få en siddeplads!
Så kan man se hvad det er, vi går og laver 
til hverdag.
Vi håber alle vil få en hyggelig dag, 
sammen med dem de kender.
Der kan købes tørt og vådt til ganen, 
for en mindre skilling.

Venlig hilsen 

Hagested Gymnastikforening
HG 29
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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

Som anvist i annonce her i bladet, afholdes det traditionsrige 
gavebanko igen i år i Hagested Hallen søndag den 10. marts og 
søndag den 24. marts 2019 - begge dage kl. 14.00. 
Udover gevinsterne ved bankospillet, trækkes der lod om 5 x 
½ flaske snaps på det anførte nummer på den til bankospillet 
udarbejdede brochures forside - vel at mærke hvis man er tilstede 
ved bankospillet.
At bankospillet kan gennemføres med overskud til foreningerne, beror på meget stor 
velvilje fra et væld af firmaer fra Hagested, Tuse Næs og omegn samt fra Holbæk, 
som sponserer de flotte gevinster. Firmaerne er annonceret i det omtalte hæfte, 
som udgives i forbindelse med bankospillet.
Ting der kan købes til arrangementet: kaffe/the, øl/vand samt kage og slik.

        Med venlig hilsen Hagested Idrætsforening

HAGESTED IF GAVEBANKO 2019
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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

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

Kontakt: Jesper 21 66 75 74. Mogens 23 42 35 36.

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2019Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2018 

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

4532 Gislinge 
5946 0585  

Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet 
Paw Frederiksmose 

Damvej 12, Hagested 
4300 Holbæk 

2752 9880 gartner@frederiksmose.net 

Bedemand og sygeplejerske Lykke Mantzius Lykke Privat: Strandgaard Øst 30, 
Kastrup 4300 Holbæk 
Nykøbingvej 84 
4300 Holbæk 

24417236 www.begravelseholbaek.dk 
lmlykke@mail.dk 

Blomster, planteskole og 
blomsterbinding 

Audebo Havecenter Nykøbingvej 96,  
4300 Holbæk 

5946 0409  

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 Palle Jensen Smutvej 18, Mårsø  
4300 Holbæk 

5946 0314  

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

5946 4720 
2046 1514 

 

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 

Kartofler Lammefjords Kartofler 
Kaj Andersen 

Strandvejen 3 
Gislinge Lammefjord 
4532 Gislinge 

5946 3146  

Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested,  
4300 Holbæk 

5946 0319 
20455592 

 

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 
Fax5946 3546 

 

Smed    Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

 

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 

 

Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 
4532 Gislinge 

2333 9285  

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

 

Webtimiser-Søren Lykke Søren Lykke Ved Fauergården 7 
4300 Holbæk 

28443025 soren@webtimiser.com 

 



Trundholm Tryk 3 5931 5003

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


