HVIDBOG
.......Hagested lokalområdes fortid, nutid og fremtid

Udgivet februar 2018

Hvidbog for Hagested lokalområde
Læs den elektroniske udgave af hvidbogen her: www.hagestedby.dk
Om hvidbogen.......................................................3

Kommunikation...................................................29

Hvorfor denne hvidbog?...................................3

Hagested Nyt..................................................29

De 4 søjler........................................................3

Facebook-grupper..........................................29

Hvad er en hvidbog?.........................................4

Borgermøder..................................................29

Udvikling og visioner.............................................4

Natur...................................................................30

Hagested lokalområdes overordnede vision....4

Stier................................................................30

Strategi for lokalområdets udvikling.................5

Borde/bænke pladser.....................................31

Lokalområdets udstrækning og historie................6

Børnenes frugthave og børnenes skov...........32

Beskrivelse af området.....................................6

Hagested shelterplads....................................33

Historien om lokalområdet..............................7

Hundelegeplads..............................................33

Historien om Hagestedgaard............................8

Audebo Plantage............................................34

Erindringer........................................................9

Institutioner.........................................................35

Houmosegaard...............................................10

Hagested Naturbørnehus...............................35

Hagested gamle præstegård...........................11

Huset i Hagested Kultur og Forsamlingshus...37

Færgekro eller færgehus i Audebo?...............12

Hagested Hallen.............................................38

Højvangsgården..............................................13

Hagested Kirke................................................39

Møllegården...................................................14

Mårsø Områdecenter.....................................40

Maarsøe Landsby...........................................15

Hagested Aktivitetshus...................................41

Et hjem i Ny Hagested og dets historie...........16
Grydebanken..................................................17
Lammefjorden og Audebo Pumpestation......18
Boformer i lokalområdet.....................................20
Eksisterende bebyggelse................................20
Muligheder for udvikling................................22
Ønsker til fremtidig udvikling.........................23
Erhverv................................................................24
Virksomheder i lokalområdet.........................24
Infrastruktur........................................................25
Offentlige transportmuligheder.....................26
IT.....................................................................27

2 | Hvidbog for Hagested lokalområde

Foreninger...........................................................42
Hagested Lokalforum/Beboerforening...........42
Hagested Aftenhøjskole..................................43
Hagested Gymnastikforening HG29...............44
Hagested Idrætsforening HIF..........................44
Hagested Billardklub......................................45
Holbæk Flyveklub...........................................46
Frivillige...............................................................47
“Græsrødderne”.............................................47
“Skraldekællingerne”......................................48
“Kaffedamerne” på Mårsø Områdecenter.....49
“Gadekærslauget”..........................................49
Handleplan for lokalområdet..............................50

OM HVIDBOGEN
Hvorfor denne hvidbog?
Strategisk arbejde i Hagested lokalområde
Hagested Beboerforening/Lokalforum har taget initiativ til at udarbejde en hvidbog for lokalområdet.

grupper. Vi har et ønske og et mål om åbenhed, således at alle kan deltage i arbejdet, for at gøre Hagested
lokalområde til et attraktivt sted at bo.

Der arbejdes med visioner, helheds tanker for lokalområdet samt et samarbejde alle imellem, således at
lokalområdet har et fælles fodslag efter lukningen af
skolen og usikkerhed omkring børnehuset.

De fremtidige projekter skal have en kvalitet, der gør,
at finansiering kan findes blandt andet via diverse
fonde, og benyttelse af de forskellige faciliteter ikke
er forbeholdt lokalområdet alene.

Hvidbogen skal gøre det muligt for alle der bor i Hagested
lokalområde, at se Hagested som en landsby i udvikling,
der er i pagt med tiden og naturen og derved i fremtiden
gøre det muligt, i fællesskab, at udvikle og skabe de faciliteter, der er til glæde og gavn for alle aldersgrupper.

Vi ønsker en ”rød tråd” i tanker og handling, der binder
fællesskabet sammen med naturen i centrum. Ud fra
tanken vi har viljen, men erkender også, at vi ikke kan
alt og ikke skal have alt.

Med baggrund i de forskellige foreninger kan alle udviklingsprojekterne gennemføres via aktive projekt-

Hvidbogen skal være et redskab til borgerne i området,
til interesserede tilflyttere, turister og til byrådet for
planlægning af tiltag i lokalområdet.

De 4 søjler
Hagested lokalområdes 4 søjler
Når man tager et overordnet blik på Hagested og omegn, og ser på hele lokalområdets virke, kan dette naturligt inddeles i 4 søjler. Disse 4 søjler skal være grundlaget for den ”røde tråd”, der binder fællesskabet
sammen i lokalområdet. Den røde tråd leder tanker og
handling hen i mod naturen, som er omdrejningspunktet for udviklingen.

De 4 søjler er følgende:
§

Hallen

§

Forsamlingshuset

§

Naturbørnehuset

§

Frivillige/Foreninger/Kirken

Figuren illustrerer at alle
søjler arbejder på tværs og
sammen med hinanden, at de
alle repræsenterer et lokalt
mødested og at alle arbejder
efter samme vision, strategi og
handleplan, som er forankret
hos Hagested Borgerforening/
Lokalforum.
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HVAD ER EN hvidbog?
Vi har valgt begrebet hvidbog fordi vi ønsker at belyse
sammenhænge i vores lokalsamfund bygget op som en
status over eksisterende forhold kombineret med ønsker for den fremtidige udvikling.
Citat fra Gyldendals ”Den Store Danske”:
Hvidbog, kritisk dokumentation og partsindlæg over
for offentligheden. En hvidbog belyser sammenhængene på et område, som er genstand for debat, og er ofte
udformet som en statusrapport. Eksempler kan være
regeringsrapporter om beskæftigelse og arbejdsløshed

og EU-Kommissionens hvidbøger om det indre marked.
Men ny politik fremlægges også i hvidbogsform. Samtidig er hvidbogen en populær betegnelse for debatindlæg fra interesseorganisationer og aktionsgrupper.
Ordet hvidbog: efter omslagets farve, vist opr. efter
tysk Weißbuch, dannet i analogi med Blaubuch (blåbog), efter engelsk blue book, fordi man i 1600-tallet
begyndte at udgive aktstykkerne fra det engelske parlament med blåt omslag efter farven i det kongelige
våbenskjold.

UDVIKLING OG VISIONER
Hagested lokalområdes overordnede vision
Lokalområdet skal med sin beliggenhed tæt på vand i
form af Holbæk Fjord og Lammefjorden og med sine
mange varierede landskabstyper være tiltrækkende for
borgere som ønsker at bosætte sig i et område, hvor
mulighederne for at bo tæt på grønne områder er til
stede. Det skal understøttes af:

§

Gode trafikforbindelser primært til Holbæk,
dels i form af opretholdelse af nuværende
busforbindelser, men også alternative former
eksempelvis flextrafik, delebilsordninger, mv.
som sikrer bedst mulig adgang landsdækkende
trafik og dagligvarebutikker

§

En aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement

§

Gode muligheder for udvikling af ny boligområder med alternative boformer, hvor det er muligt at etablere bofællesskaber hvad enten det
er i form af eje-, leje- eller andelsboliger

§

Udvikling af byen i harmoni med eksisterende
bebyggelser herunder sikring mod at bygninger
får lov at forfalde og skabe ”lokale øjebæer”

Let adgang til rekreative områder i form af fortsat udvikling af åbne stisystemer, hvor alle har
adgang

§

Gode muligheder for at give alle lige adgang til
den bedst tilgængelige it-infrastruktur

§
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Strategi for lokalområdets udvikling
Hagested lokalområde gør forskellen
Hagested lokalområde er en del af Holbæk Kommune
og strategien ”Hagested gør forskellen” mål og indsatser skal afspejle Hagested lokalområdes rolle i Holbæk
kommunes udvikling. Det betyder at Holbæk kommune
har en opgave i forhold til at skabe sammenhæng

Modellen illustrerer at udviklingstiltag både startes i
Holbæk Kommune og i Hagested Lokalområde. Den
store opgave består i at koordinere de forskellige tiltag,
så de skaber mest mulig værdi lokalt og for Holbæk
Kommune som helhed.
Strategien skal bidrage til at:
§ Vi er foregangslokalområde, der skaber stærke
lokale samarbejder på tværs af foreninger, virksomheder og kommune
§

§

Vi sammen skaber grobund for en aktiv landsby med et stærkt lokalt sammenhold
Vi sammen skaber grobund for udvikling af nye
boligområder med alternative boformer

mellem henholdsvis de kommunale visioner og handleplaner og Hagested lokalområde ønsker til udvikling.
Denne sammenhæng vil være med til at skabe et engageret og aktivt lokalområde, der føler stolthed omkring
deres lokalområde og oplever, at arbejdet bakkes op af
både politikere og administration i Holbæk Kommune.

§

Vi sammen udnytter naturen og arbejder mod
gode rekreative områder og et velfungerende
stisystem

§

Vi bliver flere borgere i Holbæk Kommune gennem en lokal funderet bosætningsindsats

§

Vi i forbindelse med udvikling af vores lokalområde i videst mulige omfang indtænker udbygningen af den digitale infrastruktur og tager de
teknologiske muligheder i anvendelse

§

Vi arbejder for at opretholde trafikforbindelser,
der sikrer bedst mulig adgang til den landsdækkende trafik og dagligvarebutikker
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LOKALOMRÅDETS UDSTRÆKNING
OG HISTORIE
Beskrivelse af området
Hagested er et af Holbæk kommunes 18 lokalområder.
Ud over Hagested by består lokalområdet af landsbyerne Ny Hagested, Hagested Huse, Hagesholm, Audebo,
Gurede, Mårsø og Mårsø Huse. I lokalområdet bor ca.
1250 beboere.
Bebyggelse
Hagested by består af den gamle bebyggelse og senere
er der kommet parcelhusbebyggelse. En del af disse er
storparceller, hvor mindre dyrehold er tilladt.
Desuden er der en del lejeboliger - både små og store.
Trafikforhold
I Tuse, ca. 4 km. syd for Hagested,er der tilkørsel til  
RUTE 21. Motorvej mod København og motortrafikvej
til Odden.
Der er desuden togforbindelse - én gang i timen - fra
Ny Hagested til Holbæk og Nykøbing Sjælland og busforbindelse i lokalområdet.
Skole
Børnene fra lokalområdet går i Tuse skole, hvortil der
er busforbindelse.

Kort over lokalområdets udstrækning

Hagested Naturbørnehus
er en integreret institution med både børnehave og
vuggestue.
Kultur og sport
I Hagested finder du Huset i Hagested, kultur og forsamlingshus, Hagested Hallen og Hagested Kirke, så
der er gode muligheder for sport og kulturelle arrangementer.
I Aktivitetshuset - de gamle skolebygninger - huses flere foreninger, som også integrerer sig i lokalområdet.
Natur og stier
Hagested-området ligger midt i den skønne natur.
Her kan du se et kort over stier i området:
https://hagestedby.dk/media/2663012/stikort.jpeg
Der er mange mulighed for at færdes på stierne i området og i respekt for naturen nyde dyre- og fuglelivet
der. Med broen over kanalen, er der skabt mulighed for
at komme på skovtur på den nordlige side af kanalen.
Cykelruter i området
Der er skabt mulighed via stier at køre under rute 21
- videre mod Gislinge. Endvidere er der cykelsti langs
kanalen til Audebo, hvor Isefjordsstien løber.
Her kan du se kommunens planer for Hagested-området. Link til kommuneplanen:
http://kommuneplan.holbaek.dk/dk/kommuneplan_2013/rammer/hagested/fremtidig_udvikling.htm
Går du i flyttetanker ?
Overvejer du at flytte til Hagested eller til Holbæk kommune, kan du se flere videoer og
få mere indtryk af kommunen på dette link:                                             
http://www.velkommentilholbæk.dk/
Se de to små videoer fra området her:
https://hagestedby.dk/hvidbog-om-hagested-lokalomraade/lokalomraadets-udstraekning-og-historie/
beskrivelse-af-omraadet/videoer-fra-omraadet/
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Historien om lokalområdet
Hagested har en spændende historie, der rækker langt bagud i historien. Læs meget mere om den her

Dette billede viser lokalområdet i 1928 - 1945
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Historien om Hagestedgaard

HAGESTEDGAARD
Fakta, ejerforhold og årstal
Hagestedgaard er beliggende ret højt ca. midt i Hagested Sogn tæt ved Hagested Kirke, de har tidligere hørt
sammen. Gården er nævnt første gang ca. 1230 i Kong
Valdemar den Stores jordebog. Gården var kongsgård
frem til år 1540, hvor kansler John Friis overtog den.
Senere kom der forskellige ejere, mest berømt var professor og læge Thomas Bartholin, som købte den i år
1663. Bartholin opdagede lymfekirtlernes funktion og
var en berømt europæisk videnskabsmand. Hvis Nobelprisen havde været oprettet dengang, ville han have
fået den. År 1669 brændte gården og en væsentlig del
af gårdene i Hagested By. Bartholin genopbyggede hovedbygningerne.
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Gården blev i år 1769 købt af C. A. Castenskiold. Hans
søn måtte i år 1825 sælge den til sin fætter C. H. Grevenkop-Castenskiold, den nuværende ejers tip-tip-tipoldefar. Via efterkommernes giftermål på spindesiden
er ejernavnet ændret til først Lerche og nu Hvass.
Beboelsesbygningerne er fredet. Kælder og enkelte
mure er fra år 1555. Selve hovedbygningerne med bindingsværk er overvejende fra år 1748. Der er i dag ikke
offentlig adgang. Stedet er på 555 ha og drives med
planteavl og lidt skovbrug og har tilhørende avlsbygninger og maskiner.

Erindringer
Hvorfor er det vigtigt at bevare vores lokalhistorie?
Noget om erindringer
Det kan ikke komme som nogen overraskelse for nogen, når jeg påstår, at man kan lånebøger på biblioteket. Bøger - som kan give dig god underholdning, men
også bøger, som kan give dig viden. Bøger - som kan
fortælle dig om, hvordan ting hænger sammen. Hvis
vi tænker lokalhistorie, så kan du altså finde viden om
lokalhistorie på biblioteket. Hvis vi nu tænker os, at
biblioteket lige pludselig ikke var der mere, så kunne
du ikke få denne viden. Hvad vil jeg så med det? Jo, jeg
vil prøve overføre dette til følgende:
Hvem er det, som har været nærmest på lokalhistorien? Det er de mennesker, som har boet i lokalområdet.
Det er dem, som har den store viden om vores fælles
lokale fortid. Det er dem, som skal give lokalhistorien
videre til kommende generationer.
Kender du Lars Lilholt? Han er komponist og sanger. I
en af hans sange, synger han: ” når mennesket dør, er
biblioteket tomt”. Dermed mener han, at når et menneske dør, forsvinder der viden. Al den viden, som
dette menneske har erhvervet sig gennem hele sit liv.

Denne viden går tabt! ..den går tabt for os andre! Og
det er en virkelig stor skam. Du kunne måske være med
til at ”bevare” lokalhistorisk viden for eftertiden. En
måde at gøre det på er, at nedskrive sine erindringer,
små som store. Lad være med at spekulere på, om
andre nu også skulle have interesse i erindringerne,
for på en eller anden led har de det. Og andre kunne i
første omgang være den nærmeste familie, og i anden
omgang vores efterkommere. De næste generationer.
Sådan som verden forandrer sig og den hurtighed,
hvormed den gør det, indikerer, at kommende generationer ikke kommer til at opleve de ting og de rammer,
som du har gjort. Derfor er det vigtigt.
Vores efterkommere, kommende generationer, vil have
godt af denne viden, og har vi ikke en form for pligt til
i hvert fald at give dem en mulighed for at få den. De
bliver ikke bedre mennesker ved at kende fortiden. Og
dog. Viden om fortiden sætter mange ting på plads.
Også lokal viden. Lokalhistorisk viden. I sidste ende
modtager Lokalhistorisk Arkiv gerne dine erindringer til
gavn for eftertiden.

Billedet forestiller folkeholdet på Hagestedgård i 1904.
Bent Olsen, Lokalhistorisk Arkiv, Juli 2001
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HOUMOSEGAARD
Houmosegaard - Den forsvundne gård på Damvej.
Keld Rasmussen fortæller om familiens slægtsgård

En dag da jeg mødte Keld Rasmussen nede på Engene,
kom vi til at tale om, at man kalder stedet for ”borde-/
bænkepladsen”, men at han og hans familie altid har
kaldt stedet for Grydebanken. Stedet er en del af jorden til familiens slægtsgård, der indtil 1980 lå på Damvej over for skolen. Det lød interessant, så vi aftalte, at
mødes og snakke om gamle dage og om hans families
slægtsgård.
Over en kop kaffe fik vi så senere en rigtig god snak om
slægtsgården, som har været i familiens eje fra gårdene blev udstykket fra Hagestedgård. Gården, en flot
stråtækket ejendom med 3 skorstene - blev drevet af
Kelds forældre Poul og Signe Rasmussen med dyr og 65
tdl. Efter faderens alt for tidlige død i 1964 drev Signe
Rasmussen gården videre ved sønnernes og en god
karls hjælp.
Gårdens jorder er en typisk stjerneudstykning - d.v.s. at
arealet er smalt oppe i byen ved gården og vier ud ned
imod engene.
I 1978 købte kommunen gården, da man havde planer
om at udvide skolen med en overbygning beliggende
på den nordlige side af Damvej. Signe Rasmussen fik 2
år til at fraflytte gården og byggede sig et dejligt hus til
venstre for Engstien, på et areal tilhørende slægtsgården. I 1980 flyttede Signe ind i sit nye hus og gården
blev revet ned.

Gården lå til højre for Engstien

En del af arealet - engene for enden af Engstien - forblev i familiens eje og tilhører Keld. Familien er meget
glade for stadig at have del i slægtens jorder, som ligger
meget naturskønt. De nyder freden og roen på engene.
4 gange i løbet af jagtsæsonen holder de jagt, for der
er et rigt dyreliv på engene.
Keld er dog meget ærgerlig og ked af at nogle folk, på
trods at skiltningen, færdes så respektløst i området
med løse hunde, der skræmmer både mennesker og
dyr.
Kommunen forpagtede den resterende jord ud til Hagestedgård, som havde tilstødende marker.
Skolestrukturen ændrede sig, og planerne om at bygge
en større skole med overbygning i Hagested blev
skrinlagt, men en del af arealet blev senere anvendt til
udvidelse af sportspladsen og opførelse af Hagested
Hallen. Omkring 1985 blev den sydvestlige del udstykket og solgt. VAB byggede rækkehuse og senere kom
HD-ejendommene til.
Gårdens jorder har bidraget til en væsentlig udbygning
af byen, selv om det ikke blev til en stor ny skole.
Gården som den så ud i 1945
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HAGESTED GAMLE PRÆSTEGÅRD
Lidt historie omkring den gamle præstegård i Hagested

Houmosegård er ikke den eneste af de rigtig gamle ”Hagested-bygninger”, som har måttet lade livet i fremskridtets
navn. Det kan disse to billeder dokumentere.

Hagested gamle præstegård ved Tuselågevejen få meter fra kirkegårds muren, set fra syd og set fra nord.
Billederne er fra 1934: et skelsættende år for Hagested.
Vejen fra Tuselåge og nordpå mod Odsherred skulle
moderniseres. Den voksende trafik krævede bedre veje
og en mere fornuftig linjeføring. Så langt, så godt. Men
disse nye tiltag og forbedringer medførte desværre, at
enkelte bygninger lå i vejen for udviklingen og måtte
fjernes pga. deres placering. For Hagesteds vedkommende gik det ud over den gamle præstegårdsbygning,
en efter sigende smuk stråtækt bindingsværks gård fra
1836. Stuehuset, som rummede 14 værelser, lå mod
syd med facaden ud mod den 3/4 td. land store præ-

stegårdshave. På trods af at den gamle præstegård var
fredet i klasse 1 fik den blot en levetid på tæt ved 100
år. Af billederne kan det dog tydelig ses, at det var enten præstegården eller kirkegårds muren med en del af
kirkegården, som skulle fjernes for at give plads for og
tilgodese trafikken.
Hagested gamle præstegård tabte, men som et plaster
på såret kom så bygningen af den nye præstegård, som
bestemt ved sin hovedbygning er værd at se på.
Bent Olsen
Holbæk Lokalhistoriske Arkiv
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FÆRGEKRO ELLER FÆRGEHUS I AUDEBO?
Færgestedet har måske ikke haft det helt store antal overførsler,men har sikkert alligevel været anvendt
af i hvert fald lokalbefolkningen på begge sider.

Hvad enten stedet har heddet det ene eller det andet.
Så har det ligget der. I Audebo. Beliggende på nuværende Aage Paybergs Vej. Se blot på udsnit af kort redigeret sidst i 1914. Kortet fortæller os endvidere, at der
ikke har været yderligere bebyggelse på stedet på det
tidspunkt. Det samme gør et maleri malet af Carl Hansen fra Hagested. Carl Hansen skulle have benyttet udtrykket ”Færgekro” om huset. Maleriet indikerer - som
kortet - ingen yderligere bebyggelse lige i nærheden.
Ud fra betegnelsen på huset, den ene eller den anden,
må vi kunne slutte, at husets mandlige beboer har
ernæret sig ved færgeri. Altså, der har været et færgested. Går vi ud fra andre tidligere færgesteder i vores
lokalområde - her tænker jeg på nuværende Holbæk
kommune færgesteder som Snave færgested og Østre
færgested på Orø eller færgestederne ved Munkholm
og Hørby, som alle har været fæstet, så kunne et godt
gæt vel være, at det samme har været tilfældet for færgestedet i Audebo.
Jeg har dog desværre ikke på nuværende tidspunkt nogen dokumentation på dette, men færgestedet kunne
have været et fæste under Hagestedgård?? Færgestedet har måske ikke haft det helt store antal overførsler,
men har sikkert alligevel været anvendt af i hvert fald
lokalbefolkningen på begge sider. Vi skal jo lige tænke
på, hvor ”langt - det dengang måtte have været” med
datidens næsten ufremkommelige veje med opkørte
hjulspor - at tage hele turen rundt om Lammefjorden,
hvad enten man kom nordfra eller sydfra. Oplysninger
om færgemand/mænd og huset er som sagt få.
Folketællingerne fra 1837 og 1845 fortæller om en færgemand Nicolai Nielsen, gift med en Margrethe Klaus12 | Hvidbog for Hagested lokalområde

datter. Øvrige tællinger indtil 1890 oplyser ikke noget
om færgemænd?? Men omkring inddæmningen af
Lammefjorden og erstatninger i den anledning oplyses
det, at færgemanden fik 10.000 kr. i erstatning på baggrund af ødelagt færgefart. Men boede færgemanden
på det tidspunkt i Audebo??
Huset var der. Om dette er oplyst, at der skulle have
været et lille udsalg af dagligvarer mest til salg for
områdets fiskere. Endelig skulle huset være brændt
engang omkring 1930-35?? For mig er Carl Hansens
billede meget spændende, og har sat fantasi og spørgsmål i gang.
Bent Olsen
Lokalhistorisk Arkiv 2002

HØJVANGSGÅRDEN
Højvangsgårdens placering på Præstebrovej er nok kendt. Hvad der måske kan være nyt for nogen er,
at gården er en ”udflyttergård”- som den eneste i Gammel Hagested.

Højvangsgårdens placering på Præstebrovej er nok
kendt. Hvad der måske kan være nyt for nogen er, at
gården er en ”udflyttergård”- som den eneste i Gammel Hagested. Nu har Gammel Hagested aldrig været
et eksempel på en typisk landsby. Antallet af gårde har
været få. Det kan have ligget i Hagestedsgårds nære beliggenhed. Byens gårde havde ingen jordtilliggender øst
for byen. De få gårde har heller ikke ligget tæt sammen
omkring et gadekær. Fælles for dem har været, at de var
fæstegårde under Hagestedgård. Ligeledes har næsten
alle gårdene oprindeligt været firlængede. Udsagnene
kan dokumenteres ud fra udsnit af matrikelkort fra 1806.
Her ses de tilbageværende bygninger på nuværende adresse:
Damvej 21-23.

Højvangsgårdens oprindelige placering har været i den nordvestlige
del af Gammel Hagested, matr. nr. 12.

Den gamle Højvangsgård var i samme slægt gennem
mange år. En Christian Hansen overtog gården som
fæster i 1900 og blev arvefæster i 1911. Han var født
på ejendommen i 1863 som søn af en Lars Hansen.
Lars Hansens far Hans Nielsen havde også været fæster
på gården. Det var Christian Hansen, som ”flyttede”
Højvangsgården uden for byen. Det var kort efter, han
havde overtaget gården i 1900.

Senere ejere af Højvangsgården: Niels Ivar Jensen,
Bent Mikkelsen, Leif Helge Rasmussen og Torben
Christensen(nuværende).
Bent Olsen
Lokalhistorisk Arkiv
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MØLLEGÅRDEN
Møllegården og ”Møller-Trine”. I ethvert sogn har beboerne haft deres liv og deres skæbner. Store og små. Mere eller
mindre voldsomme. Nogle har været selvforskyldte, andre uforskyldte. Læs historien om ”Møller-Trine” her:
Møllegården og ”Møller-Trine”
I ethvert sogn har beboerne haft deres liv og deres
skæbner. Store og små. Mere eller mindre voldsomme.
Nogle har været selvforskyldte, andre uforskyldte.
Den 5. august 1839 afsagde retten i Holbæk dom i en
sag. En ”Møller-Trine” dømtes for at have givet sine 2
mænd gift og dermed forsøgt at ombringe dem. Endvidere blev hun dømt skyldig i meddelagtighed i brandstiftelse.
”Thi kendes for ret. Arrestantinden Enken Cathrine Kirstine Margrethe Pedersen af Hagested bør have forgjort
sin Hals og at steiles. Så bør hun og at bøde 40 lod Sølv
til Cammerherre Oberrstlieutenant Grevenkop-Castenschiold på Hørbyegård samt 40 lod Sølv til Kongen og
betale i Erstatning til Landbygningernes Brandforsikring
1847 Rbd 24 sh Sølv samt til Assurancecompagnietpå
Vare og Effekter i København 1964 Rbd 35 sh i Sølv. Ligeledes bør hun betale alle af hendes Arrest, denne Sag og
Straffens Execution lovligflydende”
Omkostninger og deriblandt Salair til hendes Defensor
Procurator Arboe 20 Rbdsølv såvelsom Dietpenge for
hans Reiser i Sagen efter Holbek Amtmandsskabs Bestemmelser.
Det Idømte udredes inden 15 Dage efter denne Doms
lovlige Forkyndelse og Dommen iøvrigt efterkommes
under Adfærd efter Loven.
Holbek den 5. August 1839, Christensen const
Dommen blev appelleret til Landsover- samt Hof- og
Stadsretten, der stadfæstede under-rettens dom. Der
blev så appelleret til Højesteret. Højesterets dom faldt
den 28. oktober 1840. Igen stadfæstelse. Samtlige tilforordnede indstillede hende dog samtidig til benådning.
Dette blev anbefalet kongen, som ændrede dommen
til hensættelse i Københavns Tugthus for livstid. Møllerenken Cathrine Kirstine Margrethe Pedersen, Hagested
sogn, Tudse herred, Holbæk amt, blev til fange nr. 204.
I en protokol fra Københavns Tugthus står der under den
26. januar 1842: ”Fange nr. 204: Død.”
Det var hvad samfundet dengang mente, men havde
det ret i sin vurdering og sin handlen og dermed i sin
indblanding i Cathrines liv og skæbne? Et menneske
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Luftfoto af den genopbyggede Møllegård

blev anklaget! Et menneske blev dømt! Et menneske
fik eftermælet: Morderske og brandstifter. Men var det
nu sandheden? Ud fra sagsakterne var beviserne mod
Møller-Trine bestemt ikke overvældende, og dertil kom,
at hendes adfærd konstant svingede mellem sløvhed og
stærkt forvildet sindstilstand.
Jeg har i al beskedenhed forsøgt, at rejse tvivl om dommen i en bog med titlen: Fange nr. 204 Skyldig / ikke
skyldig. Den kan lånes på Holbæk Lokalhistoriske Arkiv.
I bogen er der mulighed for at læse mere om sagen mod
”Heksen fra Hagested”, som var opvokset som datter
på den gamle Møllergård og som senere i livet overtog
både den og den tilhørende Hagested Mølle.
Historien om Møller-Trine blev for nogle år siden bragt
i et ugeblad. Her fortaltes det, at det var møllen, som
Cathrine skulle have sat ild til, og som derfor skulle være
nedbrændt. Det er usandt. Politirapporten over den
brand, som Cathrine blev beskyldt som anstifter til, fortæller, at det var selve Møllergården, som nedbrændte,
og det var også den, der blev udbetalt erstatning for,
viser forsikringspapirer. Møllergården blev genopbygget.
En ny møllerfamilie kom til, men Hagested havde fået
sin “heks”.
Bent Olsen
Lokalhistorisk Arkiv
Maj 2001I

MAARSØE LANDSBY
Indtil 1797 lå der 12 fæstegårde i Maarsøe Landsby. Ganske tæt ved siden af hinanden rundt omkring
et lille gadekær. Alle fæstegårdene tilhørte Løvenborg Gods.
”Maarsøe landsby”
Hver dag skaber ny historie. De påvirkninger, vi som
mennesker udøver på vores omgivelser, skaber historie. Sådan har det altid været op gennem tiderne. Nu
er det jo heldigvis ikke alle påvirkninger altså ikke al
af os skabt ”historie”, som er ligevæsentlig eller lige
tydelig og mærkbar. Men indimellem har nytænkning
virkelig rykket og skabt forandring. Også lokalt. Vores
lokalområde har f.eks. pga. nytænkning forandret karakter flere gange. F.eks. ved anlæg af nye boligområder, nye vejanlæg, større produktionsanlæg eller hvad
med flyveplads og losseplads? For nylig faldt jeg over
et udskiftningskort fra 1797 over Maarsøe landsby.
Ideen bag dette udskiftningskort samt forarbejde og
gennemførsel af projektet skabte betydningsfuld historie for den tids Maarsøe-område. Indtil 1797 lå der 12
fæstegårde i Maarsøe Landsby. Ganske tæt ved siden
af hinanden rundt omkring et lille gadekær. Alle fæstegårdene tilhørte Løvenborg Gods.
Landbruget havde gode tider, fordi priserne på korn
blev bedre og bedre. Alle så fordel i at dyrke mere
korn, men dyrkningsmetoderne skulle i så fald forbedres. Specielt var det nødvendigt at bøndernes jordlodder blev samlede.
I slutningen af 1700-tallet havde de enkelte gårde
gennem omlægninger - man var gået fra det såkaldte
3-vangs-brug til det mere enkle kobbelbrug - fået
formindsket deres antal af jordlodder på fællesmarkerne betydeligt, men det var ikke nok, og det var ikke
rationelt. Der blev brugt for meget tid på ikke direkte
produktive foranstaltninger, som f.eks. flytning af de
mange markskel alt efter årets gang. Løsningen var
som nævnt at samle de enkelte gårdes jorde. Fæstebønderne i Maarsøe og godsejeren på Løvenborg blev
enige om en løsning om en model. En af gårdene blev
nedlagt, og jorden fordelt mellem de øvrige gårde, så

deres jordtilliggender blev mere passende i størrelse.
Da ikke alle de nydannede jordlodder var tilgængelige
fra landsbyens gårde, blev 5 af gårdene flyttet ud fra
landsbyen. Der var tale om Skovgaard, Søgaard, Hyldegaard mod øst og Bøgelund og Sommerlundmod vest.
Det var lodderne med numrene 2, 3, 4 og 10, 11. Med
denne og andre lignende udflytninger blev der lige
pludselig ”liv” mellem landsbyerne.
For før denne tid boede de allerfleste mennesker
nemlig enten i købstæderne eller i landsbyerne. Udflyttergårdene fra dengang findes naturligvis ikke, som de
blev opført. Tidens forfald, gårdbrande og udviklingen
op til i dag har selvfølgelig sat sine spor, men man har
jo lov til at fantasere om, hvordan fællesskabet og samfundet har været blandt fæstebønderne i den gamle
Maarsøe Landsby før udskiftningen og udflytningen og
også senere, da fæsterne frikøbte deres fæstegårde og
blev deres egen herre. Her lidt hjælp til fantasien. Sådan har der bl.a. set ud omkring gadekæret i Maarsøe
Landsby, Hagested Sogn, Tudse Herred, Holbæk Amt.
(Datering: Omkring 1900)
NB! Jeg har skrevet en større bog godt nok beregnet
for skoleelever i 6.-7. klasse om Maarsøe Landsby. Den
kan lånes på Holbæk Lokalhistoriske Arkiv.
Bent Olsen
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ET HJEM I NY HAGESTED OG DETS HISTORIE
Historien om Hans Christian Jochumsens hjem fra 1889
Et Hjem og dets historie
På Ny Hagestedvej 42 ligger et lille nedlagt husmandssted på knap 4 tønder land. I sin tid en udstykning fra
Hagestedgård. Her byggede min morfar Hans Christian
Jochumsen i 1889 selv et lille hus. Senere kom en
staldbygning til, og i 1958 kom der yderligere et vaskehønsehus til. Hans Christian Jochumsen var gift med
Maren Kirstine f. Iversen. De fik 12 børn: 4 drenge og 8
piger. I 1936 overtog mine forældre Erna Sofie Larsen
f. Jochumsen og Johannes Mathias Brøndum Larsen så
stedet. Mine bedsteforældre blev dog boende der til
deres død i 48-49. Vi blev en søskendeflok på 6: 3 drenge og 3 piger, en bror er død. Mange år senere kom
min storesøster forbi og fødte sin pige nr. 2 i huset.

Huset har således haft 19 fødsler, og jeg har aldrig hørt
nogen beklage dette, da det jo var i pagt med tiden.
I 1977 købte Willy Anthon Madsen og Tove Brøndum
Madsen f. Larsen stedet af min mor Erna Sofie Larsen,
som på det tidspunkt var blevet alene. Der blev endnu
engang bygget til, så hun kunne blive boende. Bortset
fra ungdomsårene havde hun jo altid været her. Vi har
2 drenge, som blev født i Holbæk. Det er jo lidt historie, da huset har været ejet i lige linje i 3 generationer.
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi bliver de
sidste, da HUSET ligger i vejenfor rute 21.
Tove Brøndum Madsen, januar 2002

Moster Ingeborg Andersen, morbror Carl Jochumsen, moster Mathilde Bahn, mor Erna Sofie
Larsen, fætter Hans Andersen foran huset ca. 1917

Ny Hagestedvej 42 ca. 1956
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GRYDEBANKEN
Kender du Grydebanken på Hagested Enge?
Oprindelsen af navnet kan ikke dokumenteres, men
den tidligere ejer, Keld og hans familie mener, at det
stammer tilbage fra før Lammefjorden blev inddæmmet. Dengang gik strandbredden helt op til Engstien,
hvor man den dag i dag kan finde strandskaller. Når
man stod på sandbanken og så ud over vandet (nu engene mod kanalen) lignede området en stor gryde.

I flg. andre ældre Hagestedborgere, bekræftes det, at
stedet hedder Grydebanken.
I dag ligger der en dejlig borde/bænkeplads på skråningen af banken.
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LAMMEFJORDEN OG AUDEBO PUMPESTATION
En spændende del af lokalområdets historie

Historisk kort der viser Lammefjordens udstrækning. I dag er søen også tørlagt.

Lammefjordens historie
Lammefjorden er Danmarks største landvindingsprojekt. Det blev påbegyndt allerede i 1873, hvor Audebodæmningen blev etableret på tværs af den daværende
Lammefjord mellem Gundestrup og Audebo. Sydøst for
dæmningen blev pumpestationen etableret. Det har været et gigantisk projekt for den tid, idet alt foregik med
håndkraft. Udover dæmning og pumpestation blev landvandskanalen gravet ud - også med håndkraft. Det er en
40 km lang kanal eller rettere 2 kanaler en sydkanal med
udløb forbi Hagested og ud i havet øst for pumpestationen samt en nordkanal som har sit udløb på Gundestrup siden. Landvandskanalen - eller blot kanalen løber
hele vejen rundt om Lammefjorden og har som navnet
antyder til formål at opsamle al det vand, der løber fra
det højere liggende landskab ned mod Lammefjorden.
Vandet fra landvandskanalen løber direkte ud i havet,
primært via Isefjorden i øst, men en del løber også ud i
Sejerøbugten via Drags kanalen i vest.
Audebo Pumpestation
Audebo Pumpestation var en naturlig krumtap i arbejdet med at udtørre Lammefjorden. I de første år
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primært med at sænke vandstanden i fjorden inden
for dæmningen først til -2,7 meter i 1878, -3,8 meter i
1882 og -4,75 meter i 1905.
I de første 70 år blev vandstanden holdt ved lige ved de
4,75 meter, hvilket betød at der stadig var en stor del
af Lammefjorden der stod under vand, i form af det der
nu var blevet til Lammefjordssøen. En stor del af jorden
var vanskelig at dyrke på grund af hyppige oversvømmelser og vanskelige adgangsforhold om vinteren.
I 1926 blev den nuværende bygning opført og den
første elektrisk drevne centrifugalpumpe blev indkøbt.
I 1939 foretog lodsejerne yderligere indkøb af 2 elektriske pumper samt en større udbygning af pumpestationen, så man med den udvidede pumpekapaciteten
blev i stand til i 1943 at sænke vandstanden til -7,5
meter under havoverfladen. Udover den 40 km lange
landvandskanal rundt om Lammefjorden, skulle der nu
også graves en dybtliggende dræningskanal for at kunne afvande den dybereliggende del af Lammefjorden.
Dette medførte at det nu var muligt at udtørre Lammefjorden helt og dyrkningsbetingelserne blev markant bedre. I 1945 blev det laug der siden har drevet

pumpestationen dannet under navnet Lammefjordens
Dige- og Pumpelaug.
Lammefjordens geografi
Den største del af Lammefjorden ligger i den nuværende Odsherred kommune, med de gamle sogne: Grevinge, Asnæs, Fårevejle, Vallekilde og Hørve i den nordlige
og vestlige del af Lammefjorden. En mindre del ligger i
Holbæk kommune: Svinninge, Kundby, Gislinge og Hagested i den sydlige del af Lammefjorden.
Lammefjordens samlede areal udgør mere end 5000
km2.
Ovennævnte byer ligger alle i kanten eller ovenfor
Lammefjorden - med en enkelt undtagelse. Fårevejle
stationsby er den eneste by, der ligger midt på Lammefjorden. Den blev etableret i forbindelse med bygningen af jernbaneforbindelsen mellem Holbæk og Nykøbing Sjælland - Odsherreds Jernbane. Jernbanen blev
indviet i 1898 og var en væsentlig forudsætning for at
ikke kun Fårevejle Stationsby kunne udvikles. Det gav
hele Lammefjorden et løft, idet det forbedrede logistikken så handel og småindustri kunne udvikles og områdets afgrøder kunne transporteres til de større byer.

Lammefjordens afgrøder
Der var store forventninger til dyrkning af jorden på
Lammefjorden, da man i sin tid startede udtørringen.
Kornavl viste sig hurtigt at være glimrende afgrøder både byg, rug og hvede. Der har gennem tiderne været
forsøgt med mange forskellige afgrøder. Af de mere
specielle kan nævnes hamp og tobak specielt under
besættelsen i 1940’erne.
I en periode fra 1955 og ca. 25 år frem var dyrkning af
tulipanløg udbredt hos enkelte avlere. De store arealer med farvestrålende tulipaner var et fantastisk syn,
og arbejdet med at plukke blomsterhovederne af og
optagning af løgene gav arbejde til mange piger og
drenge i de år.
Asparges har været dyrket lige fra starten af Lammefjordens tilblivelse, især den hvide asparges, som er
velegnet på de sandede jorder. I 1970’erne gled denne
produktion gradvist ud, da produktionen er ret arbejdskrævende og dermed vanskeligt at gøre rentabel. I de
senere år har asparges igen vundet indpas ved særlig
promovering af den lækre grøntsag som en særlig delikatesse.
Det er dog gulerødderne der primært forbindes med
Lammefjorden. Den sandede jord har vist sig at være
meget velegnet til gulerødder. Lammefjordsgulerødder
er blevet markedsført dygtigt og i dag er dyrkningen
blevet meget mekaniseret, så en rationel dyrkning er
mulig. Andre grøntsager dyrkes også i stigende grad.
Først og fremmest er kartofler meget velegnede men
også løg, pastinak, persillerod, selleri, porrer, hvidkål og
rødkål er blandt de mest populære grøntsager. Lammefjordens Grøntsagslaug har fået godkendt Lammefjords
gulerødder (1996) og kartofler (2014) under EU’s program BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse), så man
hvert år kan kåre årets ”grand cru” gulerod og kartoffel.

Læs mere om Audebo pumpestation og
hele dens historie på deres hjemmeside:                                      
http://audebopumpestation.dk/
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BOFORMER I LOKALOMRÅDET
EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Hagested
Hagested er karakteriseret af meget blandede bebyggelser

1. Ældre huse i den gamle del af Hagested
2. Traditionelle parcelhuse i den centrale del af byen
3. Huse beliggende på storparceller i udkanten af byen
4. Tætte lave lejeboliger

Hallen
Shelterpladsen

Børnehuset

Hagestedgård
Forsamlingshuset
Ældre bebyggelse (landsbyen)
Rekreative områder
Erhverv
Rækkehuse

Hagested kirke

Parcelhuse 60’ og 70’erne
Parcelhuse 00’ og 10’erne
Jordbrugsparceller 00’ og 10’erne

Byens udvikling er begrænset af Nykøbingvej der afgrænser byen mod øst og Hagested Kirke og Hagestedgaard. De seneste 15 års udstykninger mod Syd og Vest
har med de karakteristiske landparceller ligeledes skabt
en naturlig afgrænsning mod det åbne land, der umuliggør en udvikling den vej.
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Centralt i byen er store grønne områder i form af
idrætsanlæggene med diverse boldbaner, shelterplads
samt Hagested Hallen. Dette store grønne åndehul
midt i byen bør bevares enten i sin nuværende form
eller med ny kreative anvendelser. Ny multibane er
eksempel herpå. Andre muligheder kunne være træningsredskaber, skaterbaner, små nyttehaver ved trekanten i samarbejde med naturbørnehaven.

Ny Hagested
Ny Hagested er oprindeligt opstået som følge af Odsherred Jernbanen. Landsbyen består af boliger langs
Ny Hagestedvej og er omfattet af lokalplan 6.B09. Alle
boliger ligger i landzone.
Mårsø og Mårsø Landsby
Mårsø og Mårsø Landsby ligger på hver sin side af Nykøbingvej. Mårsø Landsby er den oprindelige gamle del
af Mårsø og er et landområde med blandet bolig og
landbrug.
Mårsø udgøres af et boligområde med parcelhuse samt
et områdecenter med ældreboliger. Området ligger i
landzone

Audebo
Audebo er beliggende i den nordligste del af Holbæk
Kommune og Hagested Lokalområde og udgøres af
blandet bolig og landbrug. Området ligger i landzone.
Gurede
Gurede udgøres af blandet bolig og landbrug og ligger
i landzone. Området grænser op til Tuse Næs lokalområde.
Øvrigt
Udover de nævnte boligområder er der to mindre sommerhusområder ved Audebo.

Ny Hagested Trinbræt
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MULIGHEDER FOR UDVIKLING

0

Nuværende muligheder for bebyggelse er:
1. Udstykning af Hardis areal (6.B06) Kommuneplanramme muliggør boliger i den vestlige del
af arealet.
2. Bebyggelse af det gamle lucernemelsfabriks
areal ved Nykøbingvej. Kommuneplanramme
6.BE01, muliggør bolig og erhverv.
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3. I Ny Hagested findes muligheder for at bygge
nyt i form af parcelhuse og dobbelthuse ved
Th. Bartholins Have. Kommuneplanramme
6.B09 og lokalplan 6.10, muliggør boliger.
4. Der er landsbyafgrænsninger for landsbyerne
Mårsø Landsby, Gurede og Audebo. En landsbyafgrænsning betyder at der evt. i begrænset
omfang, kan opføres nye boliger inden for den
afgrænsede landsby.

Link til Holbæk Kommunes Kommuneplan: https://holbaek.dk/erhverv/byggeri-og-anlaeg/lokal-og-kommuneplan/
Link til Ny Kommuneplan: http://kommuneplan2017.holbaek.dk/
Link til beskrivelse af lokalområdet i ny kommuneplan: http://kommuneplan2017.holbaek.dk/dk/rammer/hagested/
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ØNSKER TIL FREMTIDIG UDVIKLING
Lokalområdets ønsker til udvikling
Nuværende meget forskellige boligformer er alle karakteriseret ved lav bebyggelse med 1 eller 1½ plans boliger. Det vil være naturligt at videreføre det i nyt byggeri. Nærhed med rekreative arealer, gode stisystemer
og en fantastisk beliggenhed relativt højt i landskabet
gør at Hagested ville være attraktiv for nuværende beboere såvel som tilflyttere.
Landzonen ønskes fastholdt som afgrænsning af landsbyen. Der er ikke inden for nuværende kommuneplan
udpeget en ny placering af evt. nyt boligområde. I den
ny kommuneplan, der er sendt i høring 6. november
2017, er der forslag om etablering af nyt boligområde
syd for Præstebrovej. Denne placering kompliceres af,
at den ikke respekterer nuværende landzone som afgrænsning af byen.
Da flere af de seneste års udstykning er sket i form af
landboparceller, der er kendetegnet ved at være delvis
byzone (med bebyggelse) og delvis landzone (uden
byggeret) og landzonen fungerer som afrunding af bygrænsen, er der begrænsede muligheder for boligudvikling. Det er imidlertid ønskeligt at udvikle moderne
og alternative boligformer i form af f.eks. bofællesskaber. Hvis der kunne findes arealer og kommunen og

lodsejere kan skabe det planmæssige grundlag for en
udstykning, var det naturligt at indkalde boligselskaber,
fonde der støtter byfornyelse og evt. arkitekter til et
samarbejde med byens lokalforum om udvikling af ny
boliger. Bofællesskaber var måske tidligere karakteriseret ved at udspringe af et ideologisk fællesskab men
vil utvivlsom i fremtiden appellere mere bredt. Unge,
børnefamilier og ældre. Både enlige og familier. Bofællesskaber kan etableres både som ejer- som lejer- eller
andelsboliger.
Pulje til landsbyfornyelse kan evt. søges hvis huse fraflyttes og forfalder for fastholdelse af et harmonisk
bymiljø.
Som nybyggeri er mulighederne mangfoldige. For at få
udnyttet de erfaringer der er fra andre projekter vil det
være oplagt at invitere forskellige parter til at deltage i
et udviklingsarbejde: Kommune, boligselskaber, fonde
med boligfornyelse som formål, borgergrupper osv.
Målet skal være at opnå et spændende, nyskabende,
attraktivt boligområde som appellerer bredt til at befolkningsgrupper. Unge som gamle. Enlige som familier
med børn. Private som mere kollektive.
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ERHVERV
VIRKSOMHEDER I LOKALOMRÅDET
I lokalområdet er der flere mindre håndværkervirksomheder, bl.a. tømrervirksomheder, murerfirma og
mekanikere. Et par entreprenører og en lysfabrik kan
også nævnes. Anlægsgartner findes også i området,
grovvarehandel og et plantecenter.

EUC på Audebo skolen
EUC udbyder AMU kurser på Audebo skolen:
Disse kurser er en del af EUC Nordvestsjællands udbud af kurser

Lokalområdet er et landbrugsområde, med flere landbrug - nogle med specialafgrøder og gårdbutik.

AMU kurser på Audebo skolen

Flere steder vil der være mulighed for at etablere sig
med mindre ikke forurenende erhverv.

§

Lager og transport

§

Kran certifikat

§

Gaffeltruck certifikat

§

Bygge og anlæg

§

Fødevare og hygiejne

§

It kurser

§

Regnskab og kontor

§

Service og rengøring

§

Sikkerhedskurser

EUC Audeboskolen ligger i umiddelbar nærhed af Audebodæmningen.
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INFRASTRUKTUR

Vejforhold i Hagested lokalområde
Hagested lokalområde gennemskæres af to nord/syd
gående veje, der forbinder Holbæk Kommune med
Odsherred Kommune. Rute 21 er den statslige motortrafikvej der tager over, når motorvejen stopper ved

Tuse. Den anden er landevejen der løber igennem
Gl. Hagested op til Audebo og dæmningen, og videre op til Odsherred. Derudover bærer området præg
af flere kommunale landevej der forbinder lokalområdet med Tuse Næs, Tuse og Gislinge lokalområder.
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OFFENTLIGE TRANSPORTMULIGHEDER
Hagesteds trafik - Offentlig transport

Offentlig transport i lokalområdet
Nuværende offentlig trafik i Hagested området baserer
sig på bustrafik langs med Nykøbingsvejen eller togtransport fra trinbrættet i Ny Hagested. Disse muligheder er
helt centrale for borgere der ikke er selvbefordret og
udgør en vigtig forbindelse primært med Holbæk.

Deleøkonomi er i hastig udvikling. Der findes i dag flere
services hvor det er muligt at booke en delebil i en begrænset periode. ”LetsGo” er et eksempel herpå, men
vil typisk kun fungere i større byområder. Det ville være
et stort aktiv, hvis det var muligt at få stationeret en bil
i vores område, som alle kunne bruge.

Flextrafik eller Flextur som Movia kalder sit tilbud til borgere i landområderne i Holbæk kommune er et værdifuldt supplement til den ordinære bustrafik. Transport til
nærmeste større by vil være et vigtigt element hvis man
skal kunne tiltrække ny borgere til et landområde.

Se togplanen for Odsherred Banen linie 510R her:
http://www.lokaltog.dk/media/1176/
odsherredsbanen-510r.pdf
Se busplanen for bus 506 her:
https://dinoffentligetransport.dk/Koereplaner
Pdf/506-0506-101217.pdf
Se busplan for bus 560 her: https://dinoffentligetransport.dk/KoereplanerPdf/560-0560-101217.pdf

Fastholdelse af Flextrafik til en rimelig pris er derfor et
naturligt krav.
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IT
Tanker om fremtidens IT i lokalområdet
Indledning
Adgang til internettet er for mange et behov. Det kan
være arbejdsrelateret i form af at have mulighed for
at udøve sit arbejde fra hjemmet eller hvis man driver
selvstændig virksomhed, hvor hurtig adgang til nettet
er afgørende for forretningen. Det kan være privat i
form af at man har behov for at handle online. I landsbysamfundet hvor der ikke er adgang til dagligvarebutikker, kan adgangen til at bestille dagligvarer på nettet
være den mest bekvemme måde at skaffe sig de daglige fornødenheder.

I 2011blev det såkaldte 4G net introduceret. Det startede i de større byer, idet rækkevidden af signalet
yderligere er begrænset. Til belysning af dette kan man
se hvordan mobilmasterne fordeler sig i Holbæk kommune:

Der er i dag flere forskellige muligheder for at koble sig
på et net:
1. Mobilnet
2. Fibernet
3. Kabelnet
4. Fastnet via telefonmodem
Mobilnet
I den spæde opstart var det mobile data net analogt
og man kaldte det NMT. Telefonerne sendte et analogt
signal til masten og det blev sendt direkte videre ned
til telenettet, hvor vi fik kontakt til den vi ønskede.
I 1991 kom GSM nettet, hvor telefonerne også skiftede
over til at sende GSM, et digitalt signal.
Telefonerne konverterede lydbølgerne til data og
sendte dem til masten, der digitalt videresendte data
signalet ud til brugeren, hvor det blev om konverteret
til lydbølger igen.
Det gav en stor fordel, da samtale kvaliteten blev højere og kapaciteten blev forøget. Herudover kunne telefonerne laves så batterilevetiden blev markant forøget
hos brugerne.

Kort der viser fordelingen af mobilmaster i Holbæk Kommune

Danmark er et land hvor 100% mobildækning ikke er
helt urealistisk. I større lande hvor befolkningstætheden i visse områder er meget lav er dette ikke muligt,
men i Danmark har vi en meget høj mobildækning. Ved
god mobildækning er adgangen til hurtigt internet også
til stede. Som det ses på nedenstående kort varierer
dækningen meget i vores område. Den røde farve viser
hvor net forbindelsen er bedst:

En anden fordel, var muligheden for at sende SMS beskeder og indbygge modem i telefonerne.
GSM nettet blev i øvrigt kaldt 2G og data GPRS.
Mobil data, dækker altså både over samtaler fra mobil
telefoner og alt andet digitalt datatrafik som f.eks. mobilt bredbånd, mms og sms.
Siden kom 3G nettet som er en videreudvikling af det
digitale mobilnet. 3 tallet står for 3. generation. Det
gav hurtigere hastigheder og større kapacitet, men gav
også behov for ny master da rækkevidden ikke var så
stor. Teknologien gav mulighed for helt nye typer mobiltelefoner - de såkaldte ”Smartphones”.

TDC’s dækningskort
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Hvis man vælger en lokation i Gl. Hagested er de 4
nærmeste master placeret således:
Lokation
Audebovej 11, Audebo
Østrevej 6, Gislinge
Tuse Byvej 14, Tuse
Tranekær 21, Gislinge

Udbyder
TDC, ”3”
”3”, Telia-Telenor
TDC, Telia-Telenor
TDC

Afstand
2500 meter
3000 meter
3900 meter
4800 meter

Der er altså ingen master til 3G eller 4G datatrafik nærmere end 2,5 km, hvilket giver udmærket mulighed for
mobiltale og internet med moderat hastighed, men
det vil næppe være muligt at udnytte mulighederne for
meget hurtigt internet, når den ny teknologi 5G bliver
tilgængelig.

TDC
Telia/Telenor
”3”

3G
Mbit/s
5-10
20-30
2-5

4G
Mbit/s
20-30
10-20
5-10

Fibernet
Fibernet er den anden mulighed for en god internetforbindelse. Fibernet er specielle lyslederkabler, der er
nedgravet i områder, hvor der befolkningsmæssigt er
basis for et minimum af brugere. Typisk skal der være
mindst 100 eller flere brugere for at selskaber vil investere i disse nedgravninger. Det er således et stort aktiv
at SEAS-NVE har nedgravet fibernet i visse dele af vores
område, men typisk er det kun i tættere eller nyere
bebyggelse at dette er en mulighed.
Kabelnet
Kabelnet er typisk opstået til formidling af kabel-tv
enten via lokale antenneforeninger eller kommercielle
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virksomheder som f.eks. Stofanet. Det er kobberbaseret og dermed vil det ikke kunne opnå samme data
hastigheder som fibernet. Udover det har det samme
begrænsning som fibernet med hensyn til hvor det
vil være tilgængeligt. Det vil sige at det typisk kun er
tilgængeligt i byområder eller hvor der er tæt bebyggelse.
Fastnet via telefonmodem
Da internettet blev introduceret omkring 1993, skete
det typisk via det offentlige telefonnet i nedgravede
kobberledninger. Kobbernettet er i dag ejet af TDC,
men bliver af konkurrencehensyn stillet til rådighed for
andre telefonselskaber. Teknologien udviklede sig hastigt, først via de såkaldte ISDN forbindelser og siden til
det der blev kald bredbånd. TDC introducerede deres
bredbåndsforbindelse i 2000. Hastigheden på en bredbåndsforbindelse er ligesom kabelnet begrænset bl.a.
fordi det er kobberbaseret. Hastigheden afhænger meget af hvor langt man ligger fra den nærmeste central.  
IT vision
Det bør i et moderne samfund være et naturligt ønske/
krav, at alle har adgang til hurtigt internet til en rimelig
pris. Typisk vil det være i det åbne land med spredt bebyggelse, at dette kan være en udfordring. I 2016 blev
det politisk vedtaget at oprette en ”Bredbåndspulje”
med 80 mio. kr. og 40 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år 2017-2019 i alt 200 mio. kr. I 2017 er puljen øget
med yderligere 60 mio. kr. til i alt 100 mio. kr.
Vi skal lokalt identificere og støtte de områder, hvor
der ikke er samme lige adgang til mobilnet eller internetforbindelse i høj kvalitet.
Det er oplagt at søge de særlige puljer, der bliver uddelt til at få etableret gode internetforbindelser i de
områder, hvor det ikke er muligt at få gode internet
forbindelser på almindelige kommercielle betingelser.

KOMMUNIKATION
HAGESTED NYT
Hagested Nyt er et lokalt blad, der gratis omdeles i
hele lokalområdet - Gl. Hagested, Ny Hagested, Hagested Huse, Mårsø, Audebo og Gurede.
Lokalområdets blad
Bladet udkommer 6 gange om året og finansieres af
indtægter fra annoncer.
Du kan finde alle blade i elektronisk udgave her:
https://hagestedby.dk/lokalomraadet/hagested-nyt/

BORGERMØDER
Fotoet er fra det offentlige møde i august 2017, hvor
arbejdet med hvidbogen blev sat i gang.
Hvert år holder Hagested Lokalforum/Beboerforening
4 offentlige møder.
Nogen gange drøftes lokale udviklingstiltag, konkret
emne som tages op til debat.
Andre gange forelægges nye tiltag og ideer, hvor Hagested Lokalforum/Beboerforening ønsker at høre borgernes holdning til sagen.
På møderne orienterer de ”4 søjler” (foreninger og
frivillige) om hvilke aktiviteter der arbejdes med.
Ofte er der inviteret politikere med til møderne, så
man kan høre, kommunens holdning til emnet.

FACEBOOK-GRUPPER
Her kan du se en oversigt over Hagesteds Facebook
sider
Hagested er på facebook
Der findes flere forskellige sider på facebook, som er
interessante for borgere i Hagested og omegn.
Søg efter følgende på facebook:
Følg Hagested (offentlig gruppe) her:  
https://www.facebook.com/groups/809375909195365/
Se Hagested Nyt her:
https://www.facebook.com/hagestednyt/
Følg kirken på:
https://www.facebook.com/hagestedkirke/
Følg flyveklubben på:
https://www.facebook.com/HolbaekFlyveklub/
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NATUR
STIER

Det vil kræve god skiltning af ruten for at cyklisterne
kan finde vej via Hagested Engsti og over kanalbroen.
Den største barriere for at tiltrække flere cykelturister
til denne rute er grusbelægningen på kanalvejen mellem Øvejen og Avdebodæmningen. Denne belægning
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Vision for udbygning af stisystemet
Med placering af istidsruten gennem Hagested vil der
potentielt være flere cyklister der passerer gennem
byen. De får mulighed for en mere spændende rute på
vej mod Audebodæmningen.

Broen over kanalen
e igen
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Tur til B ed: i alt 3 km
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til Hage

Istidsruten er en cykelrute rundt i Istidslandskabet på
Sjælland.
Denne rute går gennem Lokalområdet fra Nykøbingvej
ned af Engstien til broen over kanalen og videre til Audebodæmningen.
Den åbner op for turister, som kan bruge shelterplads
og alle de lokale stier.
Læs mere om Istidsruten her:                                  
https://www.google.dk/maps/@55.7885495,11.
4638592,14z/data=!4m2!6m1!1s14kEaZDFUPUvBAJ12
ZOn-66TK_FY
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Hagested kirke

Ny H

Mange benytter stierne til en løbetur - andre blot til en
travetur ud i naturen.
Når man når broen over kanalen kan man mod højre
komme til Audebo og mod venstre til Gislinge. Stien er
ført under rute 21, Audebo Plantage ligger frem, når
du kommer over broen, så der er også mulighed for en
skovtur. Læs om Audebo Plantage her:
https://hagestedby.dk/hvidbog/natur/audebo-plantage/

er i dag en blød grusbelægning, der gør kørsel med
cykler meget vanskelig og ubekvem. Det vil være helt
nødvendigt at udskifte den med en anden type stabilgrus, der gør det muligt at opnå en fast og stabil belægning velegnet til cykler og f.eks. klapvogne.
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Hagesteds skønne stier.
Hagested har et udbygget stisystem, der forbinder de
enkelte dele af byen og det er nemt at komme ud i den
dejlige natur - både for gående, løbere og cyklister.

STIER I OG OMKRING HAGESTED

Find mere info om Hagested og lokalområdet på vores hjemmeside www.nyhagested.holbaek.dk

BORDE/BÆNKE PLADSER
Gå en tur ned til Grydebanken eller til broen over kanalen og nyd stilheden ved de opstillede bord/bænke
eller gå en tur til flyvepladsen ved Ny Hagested, hvor
der også er muligheder for et hvil.
Der er flere muligheder for at tage madkurven med ud
i den dejlige natur. På Grydebanken er der opsat flere
borde/bænke, så tag endelig hele familien med.
Man kan også blot sidde og nyde freden, roen og det
rige dyreliv i området.

Der er også opstillet et bord ved broen over kanalen.
Her kan man sidde og nyde udsigten over kanalen og
engene. Man kan ofte se ænder, hejre og svaner i kanalen.

Er du på vej mod Ny Hagested, kan du også finde gode
muligheder for et hvil.
Holbæk Flyveklub har et klubhus på flyvepladsen. Ved
klubhuset findes borde/bænke, og både børn og ældre
er velkommen til at komme forbi og spise deres madpakke og drikke en sodavand. Hvis der er aktivitet på
pladsen kan man tillige få en kop kaffe.
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BØRNENES FRUGTHAVE OG BØRNENES SKOV
På Grydebanken har byens børn på Naturens Dag i
2016 plantet 20 frugttræer - æbler, pærer og blommer.

en pære eller blomme, når man går sig en tur til Grydebanken.

Børnenes frugthave og børnenes skov.
Børnene fra Naturbørnehuset holder rent omkring
træerne i samarbejde med ”Græsrødderne” som slår
græsset på området.
Når træerne vokser sig store og flotte og forhåbentlig
bærer meget frugt , kan man plukke sig et frisk æble,

Det har været nødvendigt at indhegne pladsen omkring træerne, for de mange rådyr kan også godt lide
frugttræer.

Børnenes skov
På Naturens Dag 2015 kæmpede Naturbørnehuset og
byens andre børn sig til den lille granskov ved Hagested
Hallen.

Kampen stod mellem hallens formand Jacob Kimer og
de mange fremmødte børn, som havde taget sværd og
skjolde med. Selvfølgelig vandt børnene!
Nu bygges der huler og skoven er også god til at lege
skjul i.
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Naturbørnehuset tager også på udflugt med madpakkerne for at besøge deres træer.

HAGESTED SHELTERPLADS
Hagested har en fin shelterplads med to nyrenoverede
shelter, bålsted og en overdækket opholdsplads.

Besøg shelterpladsen, der sker hele tiden udvikling på
pladsen.

Hagested shelterplads ligger midt i byen ved Naturbørnehuset og Aktivitetshuset - på hjørnet af Damvej og
Engstien.
Pladsen benyttes som byens festplads bl.a. til Naturens
Dag og af Naturbørnehuset, som tænder op i det store
bålsted så børnene kan bage snobrød og pandekager.
Pladsen er frit tilgængelig, og alle kan benytte dens
faciliteter - måske til en sjov børnefødselsdag eller
overnatning.
Mange cykelturister finder vej til pladsen og når ISTIDSRUTEN bliver færdig, så håber vi, at endnu flere kommer forbi.

HUNDELEGEPLADS
For borgere med hund er stisystemet også en meget
værdsat mulighed for at lufte de firbenede venner
uden at skulle følge asfalterede og befærdede veje.
Du skal altid holde din hund i snor på offentlige stier og
veje - det er et lovfæstet krav.
Husk også altid at have en pose med, og saml op. Der
er opstillet mange skraldespande, så det er ikke et problem at komme af med posen.
I foråret 2018 vil de frivillige “Græsrødder” i samarbejde med hundeejerne etablere en lukket hundelegeplads bag børnenes frugthave på Grydebanken. Her
kan du slippe din hund løs mens du selv nyder freden
og roen på borde/bænkepladsen.
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AUDEBO PLANTAGE

Audebo Plantage.
Hvis du vil en tur i Audebo plantage, skal du fortsætte
over broen for enden af engstien, du kan enten gå til
højre eller venstre og du vil her gå langs Audebo Plantagen, som du kan gå ind i, hvis du går et stykke hen af
en af stierne.
Stien til højre fører til Audebo/ Nykøbingvej og stien til
venstre fører til Øvejen / Gislinge, hvor der flere steder
er stier ind i skoven.
Audebo plantagen er beliggende på en gammel fjordbund. En stor del af lammefjorden blev inddæmmet og
tørlagt før århundredeskiftet og anvendt til dyrkning af
f.eks. gulerødder og kartofler.
Plantagen blev plantet under 2. verdenskrig og er således en ung skov, derfor kan man flere steder finde
sand/muslingeskaller, som vidner om, at det engang
har været fjord.
Skoven:
I selve skoven er der plantet mange forskellige træsorter, bl.a. birk, rødel, skovfyr, østrigsk fyr, rødgran, ædelgran m.m..

34 | Hvidbog for Hagested lokalområde

Flere steder kan man gå ad snoede stier/ skovveje og
overalt ses både rådyr, ræve og egern.
Går du en tidlig morgentur, kan du høre en række
almindelige fugle synge, såsom gærdesmutte, bogfinker, skovduer, rødhals, solsort, sangdrossel, havesanger, munk, gulspurv, sortmejse, musvit , blåmejse og
mange flere og det er ligeledes helt almindelig at høre
flagspætten slå på træstammerne.
I foråret kan man opleve vibens parringsspil og mange
andre fugle, som rødben, dobbeltbekkasin, tårnfalk og
rørhøg.
Audebo Plantage er privatejet, med offentlig adgang til
skoven, hvilke vil sige, at du må være i skoven fra solopgang til solnedgang.
Det er et fantastisk sted at gå og opleve naturen, man
skal bare huske at gå på stierne og at hunden skal
være i snor og ridning er forbudt, netop for at passe
på dyrelivet og skoven.
Hvis man ikke vil gå den lange vej til plantagen, kan
man køre mod Nykøbing Sjælland, dreje til venstre ad
Hagesholmsvej og køre ca. 1 km., hvor der er mulighed
for at parkere i skoven.

INSTITUTIONER
HAGESTED NATURBØRNEHUS
Hagested Naturbørnehus er en del af Dagtilbudsområde Katrinedal. Naturbørnehuset har til huse i den
gamle skole i Hagested og samarbejder tæt med nærområdet
Børnehuset blev i 2016 certificeret Grønne Spirer Institution.
Grønne Spirer er Friluftsrådets mærkningsordning for børneinstitutioner der arbejder med udgangspunkt i læringsmål omkring naturen, samt støtter det sunde børneliv.
I 2017 fik børnehuset yderligere tildelt Spring Ud i
Naturen flaget - også fra Friluftsrådet, da der gennem
hele året er blevet arbejdet med læring både i forhold
til natur og bevægelse/motorik.

blandt de mange prioriteter, som husets ånd bygger
på. Børnene opholder sig udendørs dagligt, men deres
frokost indtages i familiegrupperne indendørs. Alle læringsmål og daglige aktiviteter foregår på børnehusets
udearealer, f.eks er bålmad fast på ugeplanen (med
mindre vejret ikke tillader det).
Nærområdet benyttes ofte til ture hvor naturen opdages, sanses og indtages.
Familiegrupper
I Hagested Naturbørnehus er børnene delt op i familiegrupper. Til hver familiegruppe er der tilknyttet en fast
voksen som er kontaktperson for børnene i gruppen.

Læringsmålene dokumenteres dagligt for forældre på
Børn i Holbæk.

Vi bruger vores familiegrupper når vi spiser, holder
fødselsdage, tager på tur.

Hagested Naturbørnehus er et spændende sted for her
er trivsel, læring, natur, motorik og social integration

Familiegrupperne er dannet på tværs af alder, og ud fra
relationer mellem børnene.

Borgmester Søren Kjærsgaard på besøg i Hagested Naturbørnehus, hvor han hjælper med at hejse det blå flag.
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Vision og ønsker for fremtiden.
§ Mere indhold i hverdagen til opfyldelse af Naturprofilen (f.eks. besøgsdyr)
§ Et tættere samarbejde med lokalforum omkring Shelterpladsen, udbygges med motoriske redskaber (klatrenet, koldbøttestænger, vippe el.a.)
§ Synliggørelse ud ad til - banner mod Nykøbingvejen, samt vindue i plankeværket også til børnehaven
§ Tovbane i vores granskov

Bålmad tilberedes med børnene

Læring i naturen for vuggestuebørn

Balancebane - vi øver os i at kunne selv
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HUSET I HAGESTED KULTUR OG FORSAMLINGSHUS

Huset er bygget i 1956. Huset har 3 lokaler i forskellig
størrelse og er anvendelig til mange formål, bl.a. møder, fester og andre aktiviteter.
Hvem er vi? og hvad vil vi?
§ Vi er lokalbefolkningens hus og vi vil være et
åbent hus, hvor der er plads til alle, hvor der
næsten ingen begrænsninger er, men mange,
mange muligheder.
§

Vi vil bidrage til inspiration og sætte vores spor
i lokalsamfundet og samfundsudviklingen.

§

Vores mål er, at bevare Huset til de kommende
generationer - vi vil udvikle med nye spændende tiltag - vi vil fastholde de gamle traditioner
- alt dette med respekt for historien.

§

Vi vil samarbejde med alle i lokalområdet, Hallen, foreningerne, børnehuset og kirken m.m.,
således, at vi får et fælles fodslag og kan stå
fælles om fremtiden.

§

Vi vil fastholde aktiviteter i gymnastiksalen,
som dans og gymnastik og samarbejdet med
HG29 og andre.

§

Vi vil fastholde huset, som et sted hvor alle kan
holde deres fest med en dygtig og innovativ
vært.

§

Vi vil gøre huset attraktiv til andre arrangementer som f.eks. børnefødselsdag m.m.

§

Vi vil synliggøre os med en informativ folder og
på alle mulige medier.

§

Vi kan arrangere kulturelle arrangementer, som
teater, læseklub/ bogbyttecentral, foredrag/
musik og kunstklub m.m.

§

Vi kan arrangere spilleklub (f.eks. dart, kort
m.m.), strikkeklub, loppemarked af forskellig
art, børneparkering, bankospil , vild med dans
m.m.

Huset i Hagested, Kultur og Forsamlingshus ejes af af
Hagested Lokalforum/Beboerforening, og drives af husets bestyrelse.
Ønsker du at kontakte husets vært for leje og aftale
om afholdelse af arrangementer eller se hvad der sker
i huset, så besøg Huset i Hagested Kultur og Forsamlingshusets hjemmeside:
http://hagested-forsamlingshus.dk/
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HAGESTED HALLEN
Hallen ligger i tilknytning til et idrætsområde, hvor der er fodboldbaner, håndboldbaner og petanquebaner.
Hagested Hallen
er en selvejende institution. Det er en svensk Vallhal
som blev bygget i 1983/84 af rigtig mange frivillige
hænder. Både byens borgere og foreningernes medlemmer lagde mange timer i dette byggeri.
I årene frem til 2008-09 var omklædningsfaciliteterne
blot nogle mandsskabsskure med bad og toilet.
I 2008-09 kom en tilbygning med 5 store omklædningsrum, køkken og cafeteria, så der kan hygges efter aktiviteterne på udendørs områderne og i hallen.
Multibanen
På det grønne område ved Hagested Hallen blev der i
2017 etableret en Multibane, som frit kan benyttes af
alle - både voksne og børn. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan banen kan benyttes.
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HAGESTED KIRKE
Hagested Kirke er opført i slutningen af 1100 tallet og er bl.a. kendt for sine fine gamle kalkmalerier fra
tiden kort efter kirkens opførelse.

På toppen af Nykøbingvej, som et vartegn for århundreders største glæder og sorger, ligger Hagested Kirke.
Den er opført i 1100-tallet som herregårdskirke for
Hagestedgaard, og er opført i romansk stil, ligesom de
fleste andre kirker fra tiden. Et par hundrede år efter
kirkens opførelse kom tårn og våbenhus til, og kirken
fik sit hvælvede loft. Går du ind i kirken, så læg mærke
til de sjældne, gamle kalkmalerier fra 1200-tallet, og
bemærk også altertavlens fine træskærerarbejde. Er
kirken lukket, så kan du kontakte kirkens graver, og lave
en aftale om at komme ind.

har noget at sige til hvert eneste hjerte - også i dag.
Det forsøger vi at formidle.

For nogle mennesker kan kirkens monumentale arkitektur og ældgamle historie og traditioner virke som
en barriere. ”Det kan da ikke have nogen betydning
i dag?” Men vi der færdes her: Menighedsråd, medarbejdere og menighed, synes alligevel at bagved det
fremmede og historiske, skjuler der sig et budskab, der

Og selvfølgelig gør vi os også umage om at være til rådighed ved livets store korsveje: barnedåb, bryllup og
begravelse.

Hagested menighedsråd har som målsætning at opbygge et fællesskab, hvori evangeliet kan forkyndes.
Det forsøger vi gennem:
§ Arbejdet skal synliggøre kirken
§ Samarbejde med lokale institutioner og foreninger
§ Afprøve nye musikalske veje og gudstjenesteformer
§

Kontakt og læs mere på: www.sogn.dk/hagested
eller www.facebook.com/hagestedkirke.
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MÅRSØ OMRÅDECENTER
Når huset, og haven i stedet for en daglig glæde, bliver
til en daglig plage, fordi kræfterne ikke mere er hvad de
har været, ja så er det på tide at se sig om efter noget
mindre og mere bekvemt, hvor der er nogen der passer den daglige vedligeholdelse, både ind- og udvendig.
Hvor der er andre ligestillede man kan pleje daglig social kontakt med, men dog stadig, så man kan lukke sin
egen dør, og være sig selv.
Ja så er det at ældreboligerne ved Mårsø Områdecenter kommer ind som et godt bud, her er 39 boliger med
alle moderne faciliteter. Boligerne er ejet af Holbæk
Kommune, men udlejes som ”Almen nyttige boliger”.
Henvendelse om evt. leje af bolig skal ske til Holbæk
kommunes Boligkontor.
Så har du et mere eller mindre gældfri hus du kan
sælge først, varer det alligevel længe inden du har boet
hele formuen op.
Endelig kan du alt efter dine indtægts og formue forhold få boligsikring af kommunen.
Så længe man har bil og ikke mindst kørekort, kan man
bo hvor som helst, men når det får ende er det man
kan sige, ”Jamen Mårsø, det er da langt ude fra alting,
der er hverken butikker eller noget”. Er det nu også
rigtigt? Nej det er det ikke.
På centeret er der en lille butik hvor du kan købe, lige
fra snaps til tandpasta og andre daglige nødvendigheder. Bussen til Holbæk og Udby holder lige uden for
døren mindst en gang i timen. Er du så godt gående
at du kan gå de 300 m. der er op til Nykøbingvejen, ja
så er der bus endnu oftere.    En gang om ugen sørger
Brugerrådet for, at der er transport til Asnæs Centeret,
hvor man kan komme på apoteket, købe en ny kjole eller hat, og komme i Netto og Super Brugsen. Eller bare
sidde på torvet og nyde et glas øl eller en kop kaffe.  
I Mårsø Centerets cafe, kan du købe din varme mad,
og når man spiser i selskab med andre, smager maden
altså bedre. Prisen fastsættes af Holbæk kommune så
den er rimelig.
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På Mårsø Aktive Center foregår der en masse forskellige aktiviteter for beboerne, ja der foregår næsten
noget hver dag.
I flæng kan nævnes, både visiteret og frivillig gymnastik, og er det ikke nok kan man selv træne i centerets
motionsrum hvor der næsten findes alle mulige tortur
instrumenter.  Endelig kan man spille billard og bowls,
om sommeren kan man udendørs spille krolf. Af mere
stille ting er der bankospil, strikning, foredrag, andagt
med sognepræsten, morgenkaffe og eftermiddags hygge flere gange hver måned, Endelig afholder brugerrådet og kaffedamerne cafe hver måned, og stort set en
fest hver måned, hvor vi spiser lidt god mad og får et
par glas vin eller øl, og snakker hyggeligt om tiden før
verden gik af lave. De måneder hvor der ikke er fest,
bliver der afholdt udflugter, hvor vi drager af sted i to
store busser. Kaffedamerne afholder også modeopvisninger med tøjsalg samt påske og jule marked, så der
er mulighed for at få pungen motioneret lidt.
Så man behøver ikke at kede sig, omvendt behøver
man ikke at deltage i det hele, men tilbuddene er der.
Brugerrådet udarbejder en aktivitetskalender hver måned, som du kan få tilsendt på mail.

HAGESTED AKTIVITETSHUS
Hagesteds tidligere skole er nu lavet om til et aktivitetshus, der huser mange forskellige foreninger. Hagested Naturbørnehus benytter som hidtil den sydlige fløj af bebyggelsen.

Hagested Aktivitetshus
Efter Hagesteds skole blev nedlagt og eleverne flyttede
til Tuse, er bygningerne blevet omdannet til et aktivitetshus, som rummer mange forskellige foreninger:
§

Holbæk Rille Racere:
https://hagestedby.dk/hvidbog-om-hagestedlokalomraade/institutioner/hagested-aktivitetshus/holbaek-rilleracere/

§

Holbæk og Omegns Lystfisker Forening:
http://www.holbaekfisk.dk/

§

Svinninge Modeljernbane:
https://hagestedby.dk/hvidbog-om-hagestedlokalomraade/institutioner/hagested-aktivitetshus/svinninge-modeljernbane/

§

Phoenix MC :
https://hagestedby.dk/hvidbog-om-hagestedlokalomraade/institutioner/hagested-aktivitetshus/phoenix-mc/

§

Hagested Gymnastikforening HG 29 (påtænker
motionsrum og spillerum for computernørder).

Adressen på Aktivitetshuset er Damvej 14. Besøg huset
og mød en livlig aktivitet i de forskellige foreninger eller se deres hjemmesider på de ovenstående links
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FORENINGER
HAGESTED LOKALFORUM/BEBOERFORENING

Foreningen er for alle i lokalområdet. Hagested Lokalforum/Beboerforening er nedsat som bindeled mellem
lokalområdet og kommunen - for at skabe bedre dialog
mellem borgerne og politikkerne.
Hagested Lokalråd og Hagested Beboerforeningen blev på et borgermøde den 14. april 2015 sammenlagt til en forening - Hagested Lokalforum/Beboerforening
Se vedtægterne
(https://hagestedby.dk/media/7477429/vedtaegterfor-lokalforum-beboerforening-endeligt-udkast.pdf)
for foreningen og referat
(https://hagestedby.dk/media/8273971/referat-borgermoede-14-april-15.pdf) fra Borgermødet her.
Lokalforum/Beboerforening tager sig bl.a. af følgende:
at formidle demokratiet i Lokalområdet,
at være bindeled mellem lokalområdet og kommunen,
at tage sager og problematikker op, hvis borgerne henvender sig med deres ønsker og iagttagelser. Det kan
være trafikspørgsmål, børnehus, foreningsliv, kultur m.v.
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at indkalde til borgermøder, når der er noget vigtigt,
som bør drøftes i lokalområdet
at være ”vagthund”, hvis kommunen påtænker tiltag,
som ikke har lokalområdets interesser,
at støtte frivilligt arbejde og lokale foreninger, både med
rådgivning og økonomisk.
at vælge medlemmer til bestyrelserne for Den selvejende Institution Hagested Hallen og Huset i Hagested,
Kultur og forsamlingshus.
at arrangere sociale arrangementer.
Hagested Lokalforum/Beboerforening ejer Huset i
Hagested Kultur og Forsamlingshus. Huset drives af en
bestyrelse for huset.
Lokalforum/beboerforeningen understøtter:
§ at foreningerne lever deres eget liv
§ at det er personer der deltager på tværs, og i
flere forskellige sammenhænge
§ at visioner og den Røde tråd, for området drøftes
i fælles forum
§ at løsninger kan findes via projektgrupper også
uden at der dannes nye bestyrelser og vedtægter

Her illustreret ved et træ, hvor Lokalforum/Beboerforeningen skal ses som midtpunkt for lokalområdets
vækst og Lokalforum/Beboerforeningen ses centralt
som Lokalområdets Tingsted.

Organiseringen af lokalområdet er illustreret på figuren
hvor Lokalforum/beboerforeningen er den midterste
og centrale ring. Alle medlemmerne i Lokalforum/
beboerforeningen deltager aktivt både i lokalforum/
beboerforeningen og i en anden kreds i Lokalområdet, som kan være en forening, kirken, kommunen,
erhvervslivet i lokalområdet eller en gruppe borgere,
som går sammen op et projekt.

HAGESTED AFTENHØJSKOLE
Hagested Aftenhøjskole startede i 1952 og lever stadig i bedste velgåede
Historisk tilbageblik
Hagested Aftenhøjskole blev på initiativ af skoleinspektør Rasmus Fosgaard startet i 1952.
Hagested Aftenhøjskole er en foredragsforening hvor
kendte og ukendte foredragsholdere fortalte om spændende emner og oplevelser. Der har gennem årene
været mange forskellige emner på programmet bl.a.
litterære-, historiske- og naturemner, rejseoplevelser
og interessante fortællinger fra ”det virkelige liv”.
Der holdes 9 foredrag i løbet af vintersæsonen - onsdag hver 14 dag.
Det har altid været Aftenhøjskolens motto og idé at
holde prisen nede i et leje, hvor alle har økonomisk
mulighed for at deltage.
En vigtig del af Aftenhøjskolens virke er også det sociale samvær. Der er altid indlagt en god lang kaffepause,
hvor man kan nå at hilse på bekendte og drøfte, hvad
der rører sig på egnen.

Aftenhøjskolen har altid været flittigt besøgt, hvilket
viser, at der har været og stadig er behov for en sådan
aktivitet. Det fremgår, at der ofte var 30 personer til
foredragene, hvilket vi også i dag er - og ofte 40 personer.
Aftenhøjskolen har altid fungeret på frivillighedens basis. Der er ingen love og vedtægter og generalforsamlingen holdes på 5 min. den sidste aften.  Her aflægger
kassereren regnskab. Der er nedsat et udvalg, som
planlægger sæsonen og laver aftaler med foredragsholderne og i øvrigt indkalder til sæsonens aktiviteter.
Udvalgets medlemmer har altid ”siddet” længe.
Oversigt over foreningens formænd
Rasmus Fosgaard, Hagested fra 1952 – 1985
Ejvind Pedersen, Hagested fra 1985 – 1987
Bent Holm Thomsen, Mårsø fra 1987 – 2011
Jonna Nielsen, Hagested fra 2011
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HAGESTED GYMNASTIKFORENING HG29

Foreningen startede i det herrens år 1929.
Fra start og frem til ca.1960 var gymnastik eneste aktivitet.
Senere fra ca. 1960 startede håndbold op dels udendørs
og dels indendørs i Hagestedgårds lade.Senere blev det
flyttet til gymnastiksalen i forsamlingshuset.
I 1982-83 var byggeriet af Hallen i fokus.

Gymnastik har efter alle årene skåret ned til kun at have
børnegymnastik.
Volley kører også på pumperne , men ny optimisme er
spiret med start af yoga.

I midten af 1980erne startede et godt socialt samvær op i
form af dilletant udøvelse.
indtil år 2000.
Endvidere startede volley op i ca. 1985. Blandt de nyere
aktiviteter er petanque
startet på den tidligere beachvolley bane. Petanquen begyndte i ca. 2010 , hvor der blev anlagt 4 gode baner.

I det lejede lokale på den gamle skole tænkes på måske at
etablere motionsrun eller spillelokale for computernørder.

Håndbold har desværre kastet håndklædet i ringen og
indstillet aktiviteten.

For fremtiden håbes på opgang for gamle idrætter også.

Alt dette kan kun gennemføres hvis yngre frivillige stiller
op, til aktiviteter såvel som bestyrelsen.
Læs mere om foreningen på hjemmesiden:
http://www.hagestedgymnastikforening.dk/

HAGESTED IDRÆTSFORENING HIF
er stiftet den 1. juli 1935. I foreningen er der mulighed for at spille fodbold og badminton.
Visionerne for seniorbold er med tiden igen at rykke
højere op i rækkerne, samt at få en bredere fodboldafdeling. Vi er godt i gang med at få etableret et oldboys
/ veteranhold, og der er allerede et hold for børn i alderen 4-6 år repræsenteret i HIF.
Er du interesseret i at vide mere om klubben, træningstider og priser for at spille bold i HIF, så kan du læse
mere på vores facebookside:
https://www.facebook.com/HagestedIF-326693291096656/
eller på hjemmesiden: http://www.hagestedif.dk/
Fodboldafdelingen:
Efter næsten to årtier med en delvis fusion mellem Hagested IF og Tuse Næs BK, har Hagested Idrætsforening
igen deres egen senior afdeling.
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Badminton:
I hallen er der mulighed for at spille badminton - der er
både double eller single. Det foregår på motionsplan
og man sætter selv bane op og tager ned.
Badmintonsæsonen løber fra den 1 sep. til 31 maj.

HAGESTED BILLARDKLUB
I kælderen under Hagested Forsamlingshus er der to fantastisk gode borde, som du også kan få glæde
af ved at melde dig ind i Hagested Billardklub.

HISTORISK TILBAGEBLIK
Hagested Billardklub er stiftet den 1. november 1971.
Først havde klubben til huse i et lokale på første sal
over Brugsens lagerbygning. Da Brugsen lukkede, og
lageret blev inddraget til andet formål blev lejemålet
opsagt men billardklubben var så heldig at få stillet et
lokale i kælderen under forsamlingshuset til rådighed.

BILLARDKLUBBENS FREMTID
Medlemstallet har været dalende, da det ikke ser ud til
at være et spil, som tiltrækker unge mennesker. Der er
ledige timer og plads til flere. Interesserede kan få en
forevisning af lokaliteterne og evt. en prøvetime. Ved
indmelding i klubben betaler man et indskud ”et engangsbeløb” samt et årligt kontingent, som fastsættes
på generalforsamlingen.

Billardklubben råder over 2 Søren Søgaard borde i meget fin stand.
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HOLBÆK FLYVEKLUB

Holbæk Flyveklub.
Holbæk Flyveklub blev stiftet 19. august 1992 og tæller
ca. 70 medlemmer hvoraf over 40 er certifikatindehavere. Klubben har såvel privatpiloter som professionelle piloter samt ikke flyvende personer med interesse
for flyvning, som medlemmer.
Se hjemmesiden her: http://www.ekhk.dk/
Klubben ejer og driver Holbæk Flyveplads.
Holbæk Flyveplads er en 565 m græsbane beliggende
på Ny Hagestedvej 40, 4532 Gislinge og har telefon /
fax 59 46 07 70.
I 2016/2017 har flyveklubbens medlemmer etableret
nye hangarer til ultralette fly og til veteranfly. De ultralette fly er rigtig populære og de betyder at der pludselig er kommet en masse aktiviteter til flyvepladsen.
Holbæk Flyveklub har et samarbejde med Nyvang
Andelslandsby, hvor et gammelt Zonen-ambulancefly
holder til. Dette ambulancefly kommer også forbi på
Holbæk Flyveplads ind i mellem, når det skal tankes op
eller til service.
Om onsdagen er der altid folk til stede, idet ”Onsdagsholdet” huserer. ”Onsdagsholdet” er en gruppe pensionerede piloter, som hygger sig, slår græs, klipper hæk
og laver forefaldende arbejde på flyvepladsen.
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Er nogen interesseret i flyvning så kom forbi og få en
flyvetur. Vi har mange medlemmer som er passive
medlemmer, dvs. uden flyvecertifikat. Disse medlemmer flyver med som passagerer ved forskellige lejligheder.
Klubben arrangerer flyveture i ind- og udland, hvor
også de ikke flyvende medlemmer har mulighed for at
komme med. Herudover afholdes der løbende forskellige sociale arrangementer såsom grillaftner og Åbenthus dage.
Kommer du bare forbi, kan du frit tage et hvil på de
opstillede borde/bænke ved klubhuset og måske købe
en kop kaffe, hvis der er aktivitet på pladsen.

FRIVILLIGE
»GRÆSRØDDERNE«
er en gruppe aktive personer - p.t. 8 personer, men alle er velkomne til at give en hånd med.
o

o

Arrangerer NATURENS DAG i samarbejde med Lokalforum/Beboerforening, Natur Børnehuset, Kirken
og mange foreninger hvert år i september måned. Et
landsdækkende arrangement, som Friluftsrådet inviterer til at deltage i.
Renovering af tag på 2 shelter og læskuret på shelterpladsen.

  
”Græsrøddernes” visioner og ønsker til projekter i
fremtiden.
Istandsættelse og renovering på shelterpladsen
Ved uddeling af kommunens puljemidler 2017 fik
Græsrødderne i Hagested 25.000 kr. til renovering af
shelterpladsen.
En del er allerede udført, men der mangler stadig
hegning mod Nykøbingvej, så Naturbørnehuset bedre
bruge pladsen uden at være bekymret for at børnene
løber op vejrn.
”Græsrødderne” startede så småt op i 2011, hvor de kun
havde en le og en buskrydder, som man lånte sig til. Kun
trampestierne blev slået. Nu er der 8-10 aktive personer,
som både vedligeholder og slår græs på grønne områder,
stier, og trampestier i området.
Læhegn langs stierne klippes, der reparerer huller på
Engstien med stabilt grus og skraldespande langs stierne
tømmes. Broen over landkanalen holdes med årlig sprøjtning med algefjerner, maling efter behov. Siv under broen
slås ned. så de ikke skder broen..
4 gange i løbet af vækstperioden booker ”Græsrødderne”
kommunens grejtrailer med diverse værktøjer og maskiner til udførelse af ovennævnte arbejde.
I 2015 fik ”Græsrødderne” et tilskud fra Veloxfonden til
køb af en selvkørende slåmaskine, som de kan sidde på.
Det gør arbejdet noget lettere og man er ikke afhængig
af at kun at benytte Grejtraileren, men kan slå en ekstra
gang, hvis der er behov.
I 2016 lagde ”Græsrødderne” omkring 180 timer i dette
arbejde.
Der ud over kommer timer i forbindelse med afholdelse
af Naturens Dag.
”Græsrødderne” er organisatorisk hjemmehørende under
Hagested Lokalforum/Beboerforening.
Af større projekter ud over ovennævnte har ”Græsrødderne” været foregangsmænd for disse projekter:
o Anlæg af Borde/Bænkeplads på Grydebanken i 2013.
o Plantning og hegning samt fremtidig pleje af ”Børnenes Frugthave” på Grydebanken 2016

Opstilling af muldtoilet og etablering af en vand og el
på shelterpladsen kommer, når økonomien er til det.
Når disse ting er bragt i orden, forventes, at pladsen
vil blive attraktiv som primitiv overnatning for turister,
især når Istidsruten kommer forbi.
Pladsen fungerer også som samlingsplads ved forskellige aktiviteter, bl.a. Naturens Dag, og alle i byen kan frit
benytte den.
Publicering af naturområdet og shelterpladsen
Opsætning af skilte på stisystemet, som viser mulighederne for at færdes i området og benytte stien langs
kanalen - henholdsvis til Audebo og Gislinge.
Opsætning af bytavle, som fortæller om Hagested.
Publicering af shelterpladsen hos Dansk Vandrelav, Turistguiden, Primitive overnatninger i naturen og andre
relevante steder.
Etablering af udendørs fitness-område - en 4 -5 redskaber.
Redskaberne kunne måske opstilles i nærheden af multibanen.
Haver på trekanten mellem Engstien og idrætspladsen
Naturbørnehuset og byens andre børn kunne dyrke lidt
jordbær, ærter og andre spændende ting.
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»SKRALDEKÆLLINGERNE«
er en gruppe aktive damer - p.t. 6 stk., men alle er velkomne - også mænd.
En gang om måneden går de en tur gennem byen og
samler skrald.
I 2016 blev indsamlet 177 kg - dog skal siges at ca. de
70 kg er fra de opstillede skraldestativer, men alligevel
mange kilo smidt langs veje, fortove og grøftekanter.
I april måned er ”Skraldekællingerne” i samarbejde
med Lokalforum/Beboerforeningen arrangør af den
årlige AFFALDSDAG, hvor vi tilslutter os Danmarks Naturfredningsforenings arrangement.
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Der møder indsamlere op både i Hagested og Mårsø.
Der kommer omkring 15-20 stykker for at giver naturen
en hjælpende hånd. På en formiddag blev der samlet
40 - 50 kg.
”Skraldekællingernes” vision og ønsker for fremtiden
er at gøre sig selv overflødige, at alle respekterer naturen og omgivelserne omkring os og kun smider deres
skrald i skraldestativerne.

»KAFFEDAMERNE« PÅ MÅRSØ OMRÅDECENTER
6 aktive damer, der smøger ærmerne op og tager fat.
Vi dækker op, rydder af og vasker op og ved særlige arrangementer er der hjælp fra nogle ekstra frivillige.
Onsdage i lige uger laver vi kaffe og kage (købt eller
hjemmebagt).
Arrangementerne er velbesøgt. Der synges under ledsagelse af musik på harmonika, drikkes kaffe, og synges
måske lidt mere efter kaffen. Efter arrangementerne
følger vi ofte nogen af de gangbesværede hjem.
Tøj- og skosalg arrangeres ca. 4. gange årligt.
Vi går gerne catwalk, så man rigtig kan se tøjet.
Vi holder påskemarked og julemarked og sørger for, at
der kommer nogle, som har lyst til at stille boder op
med påsketing eller juleting. Vi sælger kaffe/kage eller
gløgg/ æbleskiver.
Så holder vi sommerfest og høstfest, hvor de ældre fra
Centeret og andre interesserede kan invitere deres familier med. Vi dækker fint op, og sørger for, at bestille
mad, vin, vand og øl.

Ca. en gang årligt har vi enten en sanger eller en foredragsholder til at underholde. Her serveres der igen
kaffe og kage.
Udsmykning med blomster ved hoveddøren og på bordene sørger vi også for.
Til jul udleverer vi julegaver, der er fint pakket ind.
Alle er hjerteligt velkomne til vores arrangementer.
Vi er meget glade for at gøre en forskel.

»GADEKÆRSLAUGET«
holder området pænt omrking gadekæret i Hagested

En gruppe borgere, som bor omkring gadekæret sørger for at området omkring gadekæret bliver slået, så man kan
komme frem til hegnet og nyde synet af gadekæret og den gamle bydel.
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HANDLEPLAN FOR LOKALOMRÅDET
Projekter og ideer til nye tiltag i lokalområdet
På borgermøder er der kommet forslag til nye tiltag og
ønsker for udvikling i lokalområdet. Mange af disse er
gode og realistiske tiltag, som sagtens kan realiseres.
Det kræver blot, at en gruppe af borgere sætter sig
sammen og kommer med konkrete planer.
Hagested Lokalforum/Beboerforening står gerne til
rådighed som koordinator og giver også gerne råd og
vejledning om, muligheder for at søge penge til projekterne.
Kom bare på banen, så vi fortsat kan udvikle og forbedre lokalområdet.
Liste over projektforslag:
(Listen er i uprioriteret rækkefølge)
§

Udendørs fitnessredskaber - evt. ved multibanen.

§

Onlinebooking af tider i hallen, så de ledige
tider kan blive udnyttet.

§

Synliggørelse af Lokalområdets naturperler ved
skiltning.

§

Arbejde for at få forbedret belægningen på
”Kanalstien” fra Øvejen til Audebo Pumpestation.

§

Fokus på gang- og cykelsport.

§

Arbejde på at blive ”Årets Landsby/Lokalområde”.

§

Ønske fra Hagested Naturbørnehus om etablering af motoriske redskaber (klatrenet, koldbøttestænger, vippe, balance el.a.) på arealet
ved Shelterpladsen

§

Profilering af shelterpladsen i forskellige organisationer og turistguides.

§

QR-koder, som fortæller områdets historie.

§

§

Opgradere vores stisystemer som Kløverstier evt. i samarbejde med Gislinge lokalområde

Ønske fra Hagested Naturbørnehus om en tovbane i deres granskov.

§

§

Anlægge haver til børn eller etablere kolonihaver på trekanten mellem Engstien og idrætspladsen.

Udbygning af Shelterpladsen med vandforsyning, el-stik og muldtoilet samt små børneborde.

§

Udbygning af aktiviteter i Aktivitetshuset (de
tomme skolebygninger).

§

IT udvikling i lokalområdet med hurtigere og
bedre net forbindelser.

§

Skaffe mulighed for flere boliger i lokalområdet.

§

Skaffe indkøbsmuligheder af dagligvarer evt.
en fælles ordning med afhentning/levering af
dagligvarer i lokalområdet.

§

Gøre Audebo pumpestation til turistcenter.
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Fremtidssikring af lokalområdet.
Nedsættelse af arbejdsgruppe til at arbejde for og
skabe et bæredygtigt lokalområde.
Det er vigtigt, at der i samarbejde med kommunen
arbejdes på at skabe mulighed for udbygning med
spændende, nyskabende, attraktivt boligområde, som
appellerer bredt til alle befolkningsgrupper. Unge som
gamle. Enlige som familier med børn. Private som mere
kollektive.
Tilpasning af lokalområdet til den fremtidige samfundsudvikling, herunder udbygning af IT, så det matcher
tidens udvikling.

»HAGESTED LOKALOMRÅDE - vi spirer, vi gror og vi blomstrer«

