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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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Vores adfærd ændrer sig med tidens vilkår
”Marken er mejet, og høet er høstet, 
kornet er i laderne, og høet står i hæs.………..”
I 1868 skrev Mads Hansen denne velkendte 
sang, som vi stadigvæk synger. Men hvem 
ved, hvad det vil sige, at høet står i hæs…. 

 

Man brugte en le til at høste med, og der 
skulle mange mænd til at høste en mark. 
Når man sætter høet i hæs, betyder det, at 
man hænger det til tørre.
I dag foregår høsten på en helt anden måde 
med store maskiner. Vejret har så stor en be-
tydning for høstens endelige resultat, så der 
skal høstes, mens vejret er tørt og godt, og 
så gælder det om at bruge de fleste af døg-
nets timer for at få høsten tørt ”i hus”. Det er 
vist lykkedes ret godt i år.
Også vores byggeskik har ændret sig. Den 
tiltagende og nødvendige hensyntagen til 
klima og miljø har medført, at mange unge 
bygger på helt anden måde med naturmate-
rialer. Vi ser også, at mange haver ikke mere 
er ”prydhaver” i gammeldags forstand, men 
blomster og græs får lov at vokse til en frodig 
og alsidig fauna. Det bringer et varieret dyre-
liv med sig, fordi naturen bliver mere alsidig. 
I Hagested kerer vi os også om miljøet. I kan 
læse referat fra Naturens dag den 13. sep-
tember inde i bladet. 
På det tekniske område er der også sket 
store tiltag. Teknologien har gjort meget 
muligt. Hvis ikke vi var kommet så langt på 
det tekniske område, havde ændringerne 
med dels hjemmearbejdspladser og hjem-

meundervisning, som blev en nødvendig-
hed i tiden med Corona, ikke kunnet lade 
sig gøre. Redaktionen har bedt en lærer og 
en elev fra to forskellige gymnasier om at 
fortælle, hvordan den virtuelle undervisning 
har fungeret, da coronaen lukkede Danmark 
ned. Interessant læsning, så tak for de fine 
indlæg.
Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlings-
hus har gennem de sidste mange år været 
aktiv i den landsomfattende Knæk cancer 
uge og har, ved hjælp af deltagerne og ak-
tive bidragsydere, samlet anselige summer 
ind til formålet. Sidste år blev der indsamlet 
35.000 kr. – I år har Helle og Lotte måttet 
tage en hastig beslutning nemlig, at ændre 
arrangementets form, så det, der står i an-
noncen i blad nr. 4 om Knæk cancer tirsdag 
den 20. oktober, bliver på en anden måde. 
De forudser, at forholdsregler i forbindelse 
med coronaen kan gøre, at der ikke kan til-
meldes nok deltagere, samt at folk måske 
vil holde sig væk for ikke at være for mange 
samlet. – Derfor ændrer de arrangementet 
til take away, således at man kan købe ma-
den og bringe den med hjem. Der vil selvføl-
gelig på stedet være indsamlingsmuligheder, 
således at vi har rig mulighed for at bidrage 
til Knæk cancer. En varm opfordring.
                           
Redaktionen ønsker jer et godt efterår / Ida M.

Foto: Hanne V.
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Gymnasieelev i en coronatid

Af HTX student Marinus Hurni Christensen 
- Tuse

Slotshaven Gymnasium var ved at lukke, 
lige før statsministeren lukkede landet ned. 
En lærer, der var kommet hjem fra skiferie, 
havde fået konstateret corona. Rektor hav-
de sendt en besked ud et par timer før om, 
at vi ikke skulle dukke op på skolen.
Den forsatte undervisning var smidt over 
på læreren. Hver eneste lærer skulle skabe 
en måde at holde styr på os på. Nogle ti-
mer skulle man give verbalt svar på enten 
Discord, Teams eller Google Meet, og an-
dre gange skulle man tjekke ind på Lectio. 
Man skulle huske hvilken lærer der brugte 
hvilken platform, og lærerne selv havde 
ikke nogen undervisning i disse chatpro-
grammer.
Som 3.gere i slutningen af gymnasietiden 
er undervisningen projekt og gruppebase-
ret. Lærerne havde derfor ikke grund til at 
undervise os i meget faglig information, og 
vi fik derfor frie tøjler til at bruge vores tid. 
Dette kunne skabe problemer med motiva-
tionen. Det manglende overblik fra læreren 
over ens arbejde. Det gjorde, at mange ele-

ver bare spillede computer og samtidig var 
der problemer, hvis du lavede noget. Hvis 
man havde spørgsmål til læreren, kunne 
der nogle gange gå timer før man fik svar. 
På grund af dette var motivationen for at 
lave noget helt væk hos de fleste elever.
Som skolen begyndte at få faste retnings-
linjer, blev online undervisningen også lidt 
bedre. For at lærerne kunne følge os og 
holde styr på os, fik alle lærerne en ens 
måde at tjekke os ind på. Skolens nye stra-
tegi var, at vi skulle tjekke ind på Lectio til 
alle timer. Dette bestod af, at vi skulle skrive 
en besked som ”Tjek ind”, ”Her”, ”Godmor-
gen, jeg er her”. Dette skulle gøre, at alle 
elever skulle huske at gøre det inde der var 
fået 5 min i timen. Ideen i sig selv var god, 
men at gøre det var besværligt. Når man 
ikke har en fast lærer der forsvinder efter 
timen eller siger farvel til en, kan det være 
svært at huske hvornår timerne starter. Tit 
kom man til at skrive et kvarter efter eller 
man glemte det helt.
Skolen kørte dette system et stykke tid. Ef-
ter en måneds tid havde alle lærerne været 
igennem undervisning i Teams og nu skulle 
systemet ændres igen. Lærerne skulle nu 
selv vælge hvordan de vil tjekke os ind. De 
humanistiske fag og matematik begyndte 
at have tjek på Teams mens de digitale fag 
som programmering, kommunikation, IT og 
digital teknik brugt Discord. De humanisti-
ske fag havde også afleveringer 1-2 gange 
om ugen, hvor du afleverede alt det du la-
vede. For at holde kontakten med ens ven-
ner brugte vi selv meget Discord. Vi kunne 
videochatte, snakke, skrive, deleskærm og 
lave vores egne grupper. På HTX kender de 
fleste til Discord og til programmets funk-
tioner, og det var derfor dejligt at nogle fag 
brugt dette program. Man kunne have sin 
egen kontrol i programmet, modsat Teams.
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En dag sagde Mette Frederiksen at 3.ge-
rene skulle i skole. Vi glædet os og læste op 
om de nye regler, som skolen havde lavet. 
Skolen bliv inddelt i zoner og bordene var 
2 meter fra hinanden. Reglerne virkede 
fornuftige, og vi dukkede op på skolen. 
Desværre var de nye forholdsregler et pro-
blem for gruppearbejde. Når man ikke på 
side tæt på hinanden, blev man nød til at 
råbe, eller i hvert ifald snakke højt. Da det 
meste af 3.g er projektarbejde, er det ikke 
optimalt, at man skal være 2 meter fra hin-
anden. Størstedelen af samtalerne ”den 
første skoledag” var Hvorfor er vi egentlig i 
skole? Det var hyggeligt at se folk igen, men 
det var så svært at få noget lavet. Vi kunne 
have været mere produktive derhjemme, 
hvor man ikke skal råbe til de andre for at 
tale om opgaven.
Som 3.gere lyttede vi meget til regeringens 
coronaregler. Vi sad og ventede og ventede 
på, om vi kunne komme med studenter-
vognen. Det kedelige forår vil være en end-
nu kedeligere sommer, hvis vi ikke fik vores 
afslutning. Blandt andet havde vi betalt vo-

res beløb til vognmanden. Vi havde 20.000 
kr. udstående. Man havde jo hørt historie 
om firmaer, der løb med depositums da co-
rona kom. Deadline for vores sidste beta-
ling lå før vi overhovedet havde hørt noget 
om en mulig åbning. Heldigvis fik vi lov, og 
vores humør steg. Samtidig kunne nogle af 
os have glæde af, at vi ikke havde et halvt 
dusin eksamener, vi skulle til. For nogle var 
det et problem, at de fleste eksamener var 
væk, men for min klasse var det et plus. Vi 
havde kun 3 eksamener og en masse forbe-
redelsestid. Vi kunne fokusere på de eksa-
mener uden stress.
Det var nogle besværlige uger, som ikke 
blev gjort bedre af de 20+ siders afleverin-
ger, der skulle laves og afleveres, men selv 
om det var besværligt, er det dejligt, at det 
er overstået. Skolen kunne have gjort det 
bedre, men det er svært at ændre hele ens 
arbejde model på så kort tid, derfor skal 
skolen have et bifald og tak for at kunne 
ændre deres undervisning på så kort tid og 
stadig kunne undervise os og få os igennem 
gymnasiet.

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK
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Gymnasielærer i en coronatid
Tomme klasseværelser, tomme gange, en 
tom kantine. Kun inde hos rektor er der 
et par mennesker, for elever skal kunne få 
hjælp, hvis de skal have fat i en bog eller låne 
en computer. Sådan var situationen på Ka-
lundborg Gymnasium efter den 11. marts, 
hvor statsministeren lukkede landet ned.

Skolen omstillede sig lynhurtigt. Dagen efter 
nedlukningen blev der lavet fælles retnings-
linjer, og dagen efter igen fungerede den nye 
undervisning - for alle lærere og alle elever. 
Kvaliteten af den enkelte undervisningstime 
kunne måske godt svinge lidt, men lærerne 
omstillede sig og forsøgte. Det var ret flot. 
Kun ganske få kolleger havde prøvet virtuel 
(altså computerbaseret) undervisning før. 

Hvordan var det så at undervise hjemmefra? 
Tja, det er der meget delte meninger om hos 
lærerne på gymnasiet. For nogle var det ikke 
sjovt på nogen måde. Det var blandt andet 
alle de unge kolleger med hjemmeboende 
børn. Egne børn skulle jo også hjælpes med 
deres undervisning, og de små skulle pas-
ses, og for de kolleger endte det med, at 
deres kontakt med gymnasieeleverne mest 
blev skriftlig. Det vil sige, at eleverne skulle 
læse en tekst eller se en video og så svare 
på spørgsmål skriftligt til læreren (hvad ele-
verne blev ret trætte af i længden - forstå-
eligt nok). Idræt havde det også svært og 
desuden fag med forsøg som kemi eller fy-
sik. Det kan man ikke rigtig gøre hjemme fra 
køkkenbordet - for andre kolleger og andre 
fag (som dansk og tysk, der er mine fag) var 
det ok, også selvom det naturligvis på ingen 
måde var ideelt. Det var en nødsituation. 

Vi brugte vores intranet til lektier og Mi-
crosofts Teams til selve den virtuelle un-
dervisning, for på den platform kan man se 

hinanden, når man snakker sammen - også 
flere ad gangen; man kan dele dokumenter, 
så alle kan skrive i det samme dokument 
samtidigt; man kan ringe enkeltelever op og 
snakke med dem, mens man kigger dem i 
øjnene, og man kan også bare chatte - alt-
så skrive sammen, som en slags sms’er, så 
man får svar lynhurtigt. Desuden kan man 
naturligvis som lærer lave små instruktions-
videoer til eleverne, og eleverne kunne også 
lave videoer og se hinandens og få respons 
af læreren. Det gav mulighed for vældig me-
gen variation i undervisningen. 

Gruppeundervisning f.eks. var fantastisk. 
Næsten bedre end ”live” på skolen, hvor 
eleverne nemt kan komme til at distrahere 
hinanden. Mine tyskelever tog simpelthen 
undervisningen mere alvorligt, når de sad 
alene derhjemme ved skrivebordet. De ar-
bejdede i faste grupper, så de snakkede med 
de samme kammerater hele tiden. Det gav 
tryghed, og som lærer kunne jeg så ”gå” fra 
den ene gruppe til den anden og tale tysk 
med dem. - Resten af klassen arbejdede så 
i grupper med andre ting. De skulle f.eks. 
læse en tekst, svare på spørgsmål sammen 
eller se en kortfilm - og analysere den bag-
efter. Det fungerede super, fordi man havde 
nær kontakt til eleverne, og eleverne havde 
nær kontakt til hinanden.

Undervisning af en hel klasse på 30 elever 
blev imidlertid lidt kunstig, fordi man som 
lærer skal styre meget strikt, hvem der si-
ger noget hvornår, når det hele foregår på 
en skærm. Her kan man nemlig kun ”række 
hånden op” ved at sende en besked, og 
snakker man i munden på hinanden, kan 
ingen høre noget. Men virtuel undervisning 
kræver naturligvis elever, der virkelig tager 
ansvar og laver noget - også selvom læreren 
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ikke ser dem over skulderen... Derfor er det 
selvfølgelig nemmere at lave den slags un-
dervisning på et gymnasium, end det er i en 
folkeskole, hvor eleverne ikke er så gamle. 
Men også hos os var der naturligvis elever, 
der ikke var så disciplinerede eller måske 
ikke havde plads hjemme, som de kunne 
arbejde ordentligt fra. Der var måske også 
larm, fordi deres søskende var hjemme - og 
de elever fik derfor ikke så meget ud af den 
virtuelle undervisning. Nogle af disse elever, 
der af en eller anden grund havde svært ved 
denne type undervisning, blev derfor invi-
teret hen på gymnasiet, hvor de så sad og 
arbejdede virtuelt og med afstand. For dem 
blev det bedre, men aldrig helt godt.

Både eleverne og vi lærere blev trætte af at 
sidde på den samme stol hele dagen, bag 
den samme skærm, med den samme ud-
sigt - og bare sammen med os selv og vores 
myoser. Eneste opmuntring var så, at man 
som lærer faktisk fik et lille indblik i elever-
nes liv. Hvad kan de lide at have hængende 

på væggen; hvem bliver nurset af mor og får 
bragt snacks undervejs osv. Lidt hyggeligt 
faktisk. Og jeg tror, at eleverne også synes, 
at det var sjovt at være på besøg hjemme 
hos læreren. Men eleverne savnede hin-
anden. De er i en periode af deres liv, hvor 
de er ved at skabe kontakter og skabe de-
res liv, og for dem var det ekstra svært ikke 
at kunne være sammen, men også for os 
lærere var det det, der var vanskeligt. Som 
lærer savner man eleverne og også sine kol-
leger. Det at kunne snakke om pædagogik i 
frikvartererne, men også løst og fast om alt 
det andet, der betyder noget i ens liv. Uden 
den menneskelige kontakt er skolelivet ikke 
det samme.

På et tidspunkt bredte der sig hos eleverne 
en modvilje mod at have billede på, så man 
kunne se dem, mens man talte sammen, og 
DET var virkelig ikke sjovt. For så sad man 
som lærer og talte ind i en grå skærm - og 
man skulle ud fra stemmen gætte sig til 
hvem, der talte. Det føltes absurd og meget 
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mærkeligt at skulle tale ud i et tomrum. Og 
enormt ensomt.

Som lærer savnede man virkelig at kunne se 
elevernes reaktioner undervejs og at kunne 
grine med dem, når man underviser en hel 
klasse på en gang. De magiske øjeblikke, 
hvor man kan mærke, at hele klassen bliver 
grebet af noget, er nemlig væk, når man 
sidder helt alene, og kontakten med andre 
bare foregår via en skærm. 

Sådan er det ikke mere. Nu er vi tilbage på 
gymnasiet, men det er naturligvis sket i eta-
per:
I begyndelsen af maj kom afgangsklasserne 
tilbage med 2 meters afstand og megen for-
sigtighed. I begyndelsen af juni kom resten 
af eleverne tilbage med 1 meters afstand 
og fordelt i to til tre lokaler - og nu her ef-
ter sommerferien er alle tilbage på en gang 

med en hel klasse i et rum - og dvs. ikke med 
ordentlig afstand. Til gengæld spritter elever 
og lærere hænder på vej ind og ud af loka-
let, der bliver gjort mere rent, og stamklas-
ser bliver i det samme rum hele dagen (med 
navne på bordene, så eleverne ikke skifter 
plads). Desuden holder vi lærere afstand til 
eleverne, når vi står og taler til hele klassen, 
så vi ikke sender partikler lige i hovedet på 
dem. Vi snor os - men det er svært.

Vi må se, hvad der sker, men det har været 
tydeligt, at både elever og lærere er i stand til 
at ændre måde at lære på og lære fra sig på, 
så på det punkt kan man kun være optimi-
stisk... Om der så kommer smitte, og vi igen 
skal tilbage til det virtuelle lidt ensomme 
rum, ved ingen. 
Vi må vente og se. 
     

Foto Hanne V / Tekst Hanne V

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

Kontakt: Jesper 21 66 75 74

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Driften i gang på Nordvestsjællands Modeljernbane
Modeljernbanen mistede den 07.08.2020 
sin mangeårige formand – Allan Risgård 
Jensen - idet han tabte kampen mod kræf-
ten. Vi kommer naturligvis til at savne Al-
lan og hans viden om modeljernbanens 
historie samt de øvrige hyggelige historier, 
som Allan kunne være leverandør af. Mo-
deljernbanens bestyrelse har konstitueret 
John Traulsen som ny formand frem til 
næste års generalforsamling.

Vi viderefører naturligvis det igangværen-
de arbejde med modeljernbanen, og er nu 
så langt, at vi kan køre på hele anlægget.

Vi er begyndt at lave ”bymæssig bebyg-
gelse” med veje og huse, så det ikke mere 
blot er skinner på en spånplade.

Vi har visioner om i fremtiden at digitali-
sere hele anlægget, så der kan køres med 
flere tog uafhængigt af hinanden. Planer-
ne er med i det nu gennemførte arbejde, 
men der kræves elektromotorer til spor-
skifter, ombygning af lokomotivmotorer-
ne mm. Men det er altid rart at have nogle 
spændende planer at arbejde hen imod.

Vi er så langt nu, at vi gerne holder åbent 
hus for interesserede og gerne også mod-
tager nye medlemmer.

Venlig hilsen
konstitueret formand John Traulsen
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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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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 
 
 
 

 

Åbningstider
Ma. - ti. - fr. kl. 9.00-17.00
To. kl. 9.00-19.00
Lø. kl. 8.00-12.00
On. er der lukket

Rabatpriser for pensionister

Lærkevej 13 - 4532 Gislinge
Tlf. 5946 3371
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NYTTIGE NUMRE
Alarm, akut hjælp ved uheld og forurening m.v. 112
Akuttelefonen ved skader 7015 0708
Lægevagten  7015 0700
Falck  7010 2030
Holbæk sygehus  5948 4000
Tandlægevagten  2960 0111
Holbæk Politi: Anmeldelser af tyveri eller indbrud,  114
kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler.
Områdebetjent Thomas Olsen – E-mail TTO004@politi.dk  2063 3276
Holbæk Kommune/Borgerservice 7236 3636
Holbæk Kommune/sundhedsvejleder Helle Lomholt 
Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 8 og kl. 9 7236 6006
DSB oplysningen  7013 1415
Elefant Apoteket   5943 0138
Løve Apotekets med udvidede åbningstider 5943 2606
Lørdag kl. 8.00 – 13.00 og igen kl. 18.00 – 21.00
Søn- og helligdage  kl. 10.00 – 15.00 
Slotscenteret Apotek  5945 0645 
Audebo miljøcenter og Biovækst 4631 3004
Lugtgener – kontakt Tonny Golsklint eller Carsten Mikkelsen 2161 3048
SEAS/NVE – hvis strømmen går 7029 2929
Hagested Vandværk  http://hagested-vandvaerk.dk  
Formand Kurt Kristensen 2629 0557
Tonny Wissing 6080 5412
Kim Hansen 5946 0233
Evy Larsen 5946 0017
Kristian Hardis 4093 1147
Ny Hagested – Trønninge Vandværk http://www.nyhagestedvand.dk  
formand Lene Moe  2334 3118
Mårsø Vandværk  
Formand Eddie Larsen eddielarsen1964@gmail.com  5030 0692
Tobjerg Vandværk http://www.tobjergvand.dk  
Formand Ole Johansen  2035 6851
Katrinedalskolen afdeling Tuse   
Områdeleder Ib Krogh  7236 6399 
Pædagogisk leder for 0. – 6. kl. Kirsten Saxen 7236 6398 
Pædagogisk leder for 7. – 9. kl. Palle Spånhede 7236 2487 
Daglig leder SFO: Jette Kjær Jørgensen 7236 6336
Hagested Naturbørnehus 7236 5313
Pædagogisk leder: Mette Simonsen 7236 4032
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Påkørsel af råvildt i vores område
Du kan søge hjælp hos skytte Jesper Hansen på telefon 2213 7951.

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

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

KALENDER - Det sker der i lokalområdet
Oktober 2020  
Torsdag den 8. 18.00 Kirken inviterer til Hagestedaften med fællesspisning i Huset 
  i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus og efterfølgende  
  gudstjeneste kl. 19 i. kirken. Tilmelding til spisning til   
  anekk1208@gmail.com eller tlf. 60154241.
Tirsdag den 20.  Afhentes fra I anledning af Knæk Cancer - ugen laver Helle og Lotte take 
 17.00-19.00  -away fra Huset i Hagested. Pris 125 kr. for voksne og 60 kr.  
  for børn under 12 år. Mad bestilles senest 13. oktober på tlf.  
  60827901 / 28239574. Se opslag inde i bladet.
Onsdag den 28.  19.30 Hagested Aftenhøjskole starter med foredrag ved Frederik-  
  sen, Reersø der fortæller om sin tur Island rundt på traktor.
  Mødested: Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus.
November 2020  
11. november 19.30  Hagested Aftenhøjskole - foredrag ved Karen Højland,  
  Holbæk, der fortæller om sit besøg i Malawi for Røde Kors.  
  Mødested: Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus.
25. november 19.30 Hagested Aftenhøjskole - foredrag ved Eva Melhoff, Snesere  
  “Lys i mørket – mit liv som blind” Mødested: Huset i 
  Hagested Kultur- og Forsamlingshus.

December 2020  
9. december 19.30 Hagested Aftenhøjskole – Odsherred Spillemændene   
  kommer og underholder og juler for os. Som sædvanligt skal  
  vi have lidt af julens lækkerier til kaffen.
  Mødested: Huset i Hagested Kultur- og Forsamlingshus.

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

Der er to hjertestartere i Hagested Lokalområde
En opsat på det gamle gule klubhus på idrætspladsen 

for enden af Damvej.
En opsat på carporten ved Huset i Hagested, 
Kultur- og Forsamlingshus, Præstebrovej 2

De er tilmeldt www.hjertestarter.dk, 
således, at der ved opkald til 112 kan guides frem til dem.
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HAGESTEDAFTEN
Torsdag den 8. oktober

Kl. 18.00  
i Hagested Forsamlingshus

Kl. 19.00  
i Hagested Kirke

NYT FRA 

HAGESTED KIRKE
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OKTOBER-NOVEMBER I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT

Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.

Onsdag den  
7. oktober

13.00 Andagt, musik og cafehygge på  
Mårsø Ældrecenter

Torsdag den 
8. oktober

--- Hagestedaften. Kl. 18.00 i kirken. Kl. 19.00 i  
Hagested Forsamlingshus. Tilmelding til spisning 
på anekk1208@gmail.com eller 60154241

Onsdag den  
21. oktober

13.00 Andagt, musik og cafehygge på  
Mårsø Ældrecenter

Onsdag den 
21. oktober

15.00 Filmklub i konfirmandstuen ved Udby Kirke. 
Gratis. Spørgsmål? Kontakt Hedi Høck på 2460 
3848.

Onsdag den 
21. oktober

18.00 Menighedsrådsmøde i Hagested Kirke

Søndag den 
25. oktober 

10.00 20. søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Fredag den 
30. oktober

16.30-
18.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding: anekk1208@gmail.com eller 
60154241

Onsdag den  
18. november

13.00 Andagt, musik og cafehygge på  
Mårsø Ældrecenter

Onsdag den 
18. november

15.00 Filmklub i konfirmandstuen ved Udby Kirke. 
Gratis. Spørgsmål? Kontakt Hedi Høck på 2460 
3848.

Fredag den 
27. november

16.30-
18.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding: anekk1208@gmail.com eller 
60154241
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KONTAKTOPLYSNINGER
Hagested Kirke
Nykøbingvej 88, 4300 Holbæk
www.sogn.dk/hagested og www.facebook/hagestedkirke
Sognepræst  Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk
Graver   Jørgen Hansen - 59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Sognemedhjælper Ane K. Kjærsgaard - 60154241/anekk1208@gmail.com
Kirkesanger  Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører  John Lygaard - 22152286 

Menighedsrådsmedlemmer (nyt menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent)
Formand  Dorte Hovmand - 61393456/dorte@isoler.dk
Kasserer   Anne Noer - 24462170/annenoer1101@gmail.com
Kontaktperson  Anders Echberg - 40139460/anders@echberg.dk
Næstformand   Jacob K. Larsen - 53848108/jkl@jqt.dk
Kirkeværge  Henning Hvass - 40555351/hh@hagestedgaard.dk
Aktivitetsudvalg  Dorte R. Petersen - 40554696/dortemie@gmail.com

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

GRATIS

ONSDAG DEN 21. OKTOBER KL. 15.00 I UDBY KIRKE
Invitation fra nabosognet: Filmhygge i en mørk tid
Kirkerne på Tuse Næs’ filmklub har taget hul på en ny sæson med 
gode film i konfirmandstuen ved Udby Kirke. Kaffen er brygget,  
lærredet sat op og filmen klar, og alle er velkomne til at se med.

Vi skal se ’Mine aftner i paradis’ (1989) af Giuseppe Tornatore: Den 
succesrige filminstruktør Salvatore Di Vita får besked fra sin hjemby 
om, at Alfredo er død, en besked, der vækker minder. Salvatore tæn-
ker tilbage på biografen ’Paradiso’, hvor operatøren Alfredo herskede 
i ensom majestæt. 

Det er gratis at se med. Har du spørgsmål, er du velkommen til at  
kontakte Hedi Høck på 2460 3848 eller hedih@mail.dk.
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NYT FRA 

HAGESTED KIRKE

Lammet - Hagested Kirkes 850+ år gamle ’logo’
Dette kalkmaleri af et lam med glorie og sejrsfane er udgangspunk-
tet for Hagested Kirkes nye logo/’bomærke’. Kalkmaleriet er at finde 
øverst i korbuen i Hagested Kirke, og det er ikke tilfældigt, at netop 
det motiv er valgt.
Dels er lammet et centralt symbol for Jesus og hans ’offerdød’. Dels 
hører kalkmalerierne i Hagested Kirke til blandt Danmarks alleræld-
ste; det vil sige fra årene omkring 1150 og er med til at gøre kirken til 
noget særligt.
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Ugedag Tid Aktivitet Sted
Mandag 10.00 Bankospil Mårsø Centeret
 13.00 Gymnastik Mårsø Centeret
 19.00-20.30 Yoga Huset i Hagested,
   Kultur- og Fors.hus.

Tirsdag 13.30 Der strikkes og hygges Mårsø Centeret
 14.00 Krolf Mårsø Centeret
 17.00-17.45 Gymnastik - mor/far/barn 1 1/2 til 4 år Hagested Hallen
 18.15-19.45 Fodboldtræning herre seniorer Fodboldbanen 
 19.00 Petanque  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 - børn 4-6 år Hagested Hallen
 18.00-18.45 Gymnastik - børn 7 år og opefter Hagested Hallen
 18.30-20.30 Nordvestsjællands Modeljernbane Klub Damvej 14 A,
  har byggeaften Hoveddøren, stuen
 18.45-20.30 Volleyball –  for voksne Hagested Hallen
 19.00 Fodbold oldboys/veteraner Fodboldbanen
 20.00-22.00 Hagested IF har ledige badmintontider Hagested Hallen

Torsdag 9.00-10.30 Yoga Huset i Hagested
   Kultur- og fors.hus
 13.30 Der strikkes og hygges Mørsø Centeret
 14.00 Bowls Mårsø Centeret
 16.00-20.00 Hagested IF har ledige badmintontider Hagested Hallen
 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 dage 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 efterår 2020
Enkelte af neden for nævnte aktiviteter er midlertidigt aflyst på grund af corona-ned-
lukningen, bl.a. aktiviteterne på Mårsø Centeret.
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Foreningsoversigt
Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
Formand: Loa Kopling joergen.madsen@mail.dk  tlf. 51 17 37 05

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

Hagested Beboerforening
Formand:  Mogens Toftegaard Petersen  mogenst@petersen.mail.dk  tlf. 61 66 04 17
Kasserer: Pernille Henriksen pernille_breinbjerg@hotmail.com  tlf. 41 54 57 10

Hagested Billardklub
Formand: Jens-Knud Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 21 66 78 93
Kasserer: Kurt Kristensen bmk10@privat.dk tlf. 26 29 05 57

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

Hagested Hallen       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: Alfred Röttger Rydahl A.Rottger_Rydahl@live.dk  tlf. 30 28 11 60

Hagested Lokalforum
Formand:  Mogens Toftegaard Petersen  mogenst@petersen.mail.dk  tlf. 61 66 04 17
Kasserer: Pernille Henriksen pernille_breinbjerg@hotmail.com  tlf. 41 54 57 10

Vandværker:
Hagested – formand Kurt Kristensen bmk10@privat.dk tlf. 26 29 05 57
Ny Hagested – formand Lene Moe http://www.nyhagestedvand.dk  tlf. 23 34 31 18
Mårsø – formand Eddie Larsen eddielarsen1964@gmail.com tlf. 50 30 06 92
Tobjerg – formand Ole Johansen  tlf. 20 35 68 51

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

Klubber med adresse Damvej 14, Hagested:
Phoenix MC Danmark – Nr. 14 A – Hoveddøren, 1. sal – stefanthomsen30@gmail.com 
Åbent tirsdage kl. 19.00 – ikke 1. tirsdag i måneden. Facebook eller www.phoenixmc.dk 
Holbæk Rille Race – Nr. 14 B – Over gården, 1. sal – Preben Netra   tlf. 60 70 23 42
E.mail p.netra@privat.dk – Facebook Holbæk Rille Race.
Nordvestsjællands Modeljernbane Klub - Damvej 14 A, Hoveddøren, Stuen. 
Formand, konstitueret: John Traulsen – john.traulsen@gmail.com                              tlf. 40 78 41 94
Grundejerforeninger:
Højvang: Formand Per Hansen per@salle.dk      tlf. 29 26 07 65
Hyldegårdsvej Syd: Formand  Rasmus Kaarde rasmus@kaarde.dk  tlf. 21 91 59 59
Klerkevej: Formand Liselotte Olsen lol@olsen.mail.dk  tlf. 21 16 70 71
Præsteengen: Formand Jesper Egholm Nielsen   tlf. 28 10 55 91 
Solvej: Formand Karol Seremet karolmi.seremet@mail.dk tlf. 61 28 62 83 
Th.Bartholins Have Formand  Belinda N.Jurlander  Bartholinshave@gmail.com  tlf. 30 70 82 63

Boligforeninger:
VAB:  Formand Jørgen Madsen   joergen.madsen@mail.dk  tlf. 24 20 08 65
Familiebolig A/S Formand Steen Nielsen mkn@familiebolig.dk tlf. 46 40 64 13
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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 !

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
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PROGRAM FOR SæSON 2020/21

onsdag den 28. oktober  Kurt Frederiksen, Reersø fortæller om sin tur Island 
rundt på traktor.

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

onsdag den 11. november Karen Højland, Holbæk fortæller om sit besøg i Ma-
lawi for Røde Kors

 Foredraget ledsages af billeder fra turen. 

onsdag den 25. november Eva Melhoff, Snesere besøger os med sit foredrag 
“Lys i mørket – mit liv som blind”.

onsdag den 9. december Odsherred Spillemændene kommer og underholder 
og juler for os.

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

Som I kan se i nedenstående program, starter vi sæsonens foredragsrække i Huset i Hage-
sted, Kultur- og Forsamlingshus onsdag den 28. oktober kl. 19.30. 
Her kommer Kurt Frederiksen og fortæller om sin tur Island rundt på traktor. 
Han har tidligere fortalt om tur på traktor til Nordkap, og det var ikke kedeligt. 

I år har vi været nødsaget til at sætte prisen for deltagelse op til:
en samlet pris for hele sæsonen på 350 kr. og for enkeltaftner til 70 kr. 

Prisstigningen skyldes dels en stigning i leje af salen og dels udgifterne til foredragsholderne.
Lejestigningen i forsamlingshuset skyldes ekstra rengøring og afspritning efter hvert arrange-
ment på grund af covid-19.

Der er håndsprit til rådighed, og udvalget har besluttet, at vi indtil videre ikke synger.
Vi håber, at disse forholdsregler vil bevirke, at I alle føler jer trygge ved at deltage.

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

Med venlig hilsen – og på gensyn
Udvalget    

HAGESTED AFTENHØJSKOLE
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onsdag den 6. januar Peer Faurskov, København kommer og fortæller om 
sin rejse til Sumatra.

 Foredraget ledsages af billeder fra turen.

onsdag den 20. januar Søren Villadsen har rejst meget rundt i det meste af 
verden.

 Han rådgiver udviklingslande i offentlig forvaltning 
og har haft mange spændende oplevelser undervejs 
Det vil han delagtiggøre os i.

onsdag den 3. februar Søren Benthin fortæller om sit arbejde med “Kata-
strofehjælp – Nødhjælp og Internationalt arbejde”.

onsdag den 17. februar Carsten Egø Nielsen, Slagelse fortæller om Sønder-
jyllands genforening med Danmark som en konse-
kvens af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Fore-
draget ledsages af billeder fra området.

onsdag den 3. marts Niels Larsen, Sengeløse fortæller historie om Mårsø 
og Tuse – bl.a. om jernbanens tilblivelse, om hvor-
dan julegæssene gik hele vejen til København og 
mange andre spændende ting om lokalområdet.
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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
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Igen i år blev Naturens Dag i Hagested en succes

Vi gætter på, at der i dagens løb har været omkring 100 mennesker på besøg på shel-
terpladsen. Mange børnefamilier havde fundet vej til pladsen – dejligt. Der var omkring 
40 børn som hyggede sig med dagens aktiviteter, bagning af pandekager og snobrød.
De voksne kunne også godt li` pandekagerne og de sponserede pølser gjorde lykke.

Dagen i billeder:

Formanden byder velkommen Kirken præsenterer deres program for dagen

Morgenkaffen er klar

Dejligt med en kop varm kaffe og en bolle
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En hyggesnak med borgmesteren

Foto: Jonna Nielsen
Hagested Beboerforening siger tak til alle aktørerne, de fremmødte, de mange frivil-
lige hjælpere og til sponsorerne. Uden jer havde vi ikke kunnet lave så god en dag.

Phoenix MCerne gav en tur Børnehuset klar til orienteringsløb

Venter på Borgmesteren Borgmesteren holder talte og indvier 
den nyrenoverede shelterplads.

Pladsen indviet - snoren klippet
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Her er god plads og omgivelser til at holde fester, møder, koncerter, foredrag, 
udstillinger, konferencer og meget andet. Fine parkeringsforhold.

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

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

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

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

Facebook: Hagested Forsamlingshus

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

HUSET I HAGESTED KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
Præstebrovej 2, Hagested, 4300 Holbæk
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Knæk Cancer 2020. 
 

KÆRE DAMER & HERRE… 
 
Vi søger et par hjælpende hænder til at ordne grøntsager, 
dækkeborde m.m til vores KNÆK CANCER aften som i år er 
tirsdag d. 20 oktober i Huset i Hagested.  
 
Det ville være rigtig dejligt hvis I kan hjælpe til, med at få ordnet 
det mandag d. 19 oktober kl. 10.00 I Huset i Hagested. 
  
Så har I tid, lyst og mulighed så henvend jer gerne til  
Helle eller Lotte på tlf 60827901/28239574 
  

De bedste hilsner Helle og Lotte 

 

 

Vi søger et par hjælpende hænder til at ordne grøntsager,
dække borde m.m til vores KNÆK CANCER aften som i år er
tirsdag d. 20. oktober i Huset i Hagested.

Det ville være rigtig dejligt hvis I kan hjælpe til, med at få ordnet
det mandag d. 19. oktober kl. 10.00 i Huset i Hagested.

Så har I tid, lyst og mulighed så henvend jer gerne til
Helle eller Lotte på tlf 60827901/28239574

De bedste hilsner Helle og Lotte

Knæk Cancer 2020.

KÆRE DAMER & HERRE...
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MÅRSØ OMRÅDECENTER

Brugerråd og Kaffedamerne

Mandag kl. 10.00 Bankospil
Mandag kl. 13.00 Gymnastik 
Tirsdag kl. 13.30 Strikkedamer
Tirsdag kl. 14.00 Krolf
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

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

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2020Samlet oversigt over annoncørerne i  

Hagested Nyt 2020 
 

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

4532 Gislinge 
5946 0585 post@hagested-auto.dk 

Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet 
Paw Frederiksmose 

Damvej 12, Hagested 
4300 Holbæk 

2752 9880 gartner@frederiksmose.net 

Begravelser og bisættelser Lykke Mantzius Lykke Nykøbingvej 74 
4300 Holbæk 

24417236 
59436304 

www.begravelseholbaek.dk 
lmlykke@mail.dk 

Blomster, planteskole og 
blomsterbinding 

Audebo Havecenter Nykøbingvej 96,  
4300 Holbæk 

5946 0409 audebohavecenter@mail.dk 

Dagli` Brugsen  Dagli` Brugsen Gislinge Byvej 37, 4532 Gislinge 59463006 04123@coop.dk 
 

Elinstallatør Nj El – SERVICE 
El installationer Tele/Data  

Vestergårdsvej 66  
4300 Holbæk 

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

Entreprenør Palle Jensen Smutvej 18, Mårsø  
4300 Holbæk 

5946 0314 pj@pallejensen.com 

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

5946 4720 
2046 1514 

emch@emch.dk 

Farvehandel Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 5070 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Foderstoffer Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035  

Forsamlingshus Huset i Hagested 
Kultur- og Forsamlingshus 

Præstebrovej 2, Hagested 
4300 Holbæk 

 
30552008 

Hagestedfors@gmail.com. 

Frisør Salon Sette Lærkevej 13 
4532 Gislinge 

59463371  

Gardiner Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5944 6165 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk  

Gulve og tæpper Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 8705 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Kartofler Lammefjords Kartofler 
Kaj Andersen 

Strandvejen 3 
Gislinge Lammefjord 
4532 Gislinge 

5946 3146 kartofler@mail.tele.dk 

Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested,  
4300 Holbæk 

5946 0319 
20455592 

info@leifs-laase-service.dk 

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

 

Rideudstyr Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035 
2275 5213 

 

Slagter Gislinge Slagterforretning Byvej 9, Gislinge 
4532 Gislinge 

5946 3067 
Fax5946 3546 

 

Smed    Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

uglerup.smedie@mail.dk 

Tømrer & Snedker Mårsø Tømrer og 
Snedkerservice 

Gl. Tuse Næsvej 11, Mårsø 
4300 Holbæk 

5946 0034/  
5946 0445 
4026 3234 

mts-bp@mail.dk 

Tømrer TJ Tømrerservice ApS Audebo Skolevej 14 
4300 Holbæk 

2162 3130 / 
2025 6436 

tj@toemrerservice.dk 

Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 
4532 Gislinge 

2333 9285 fogelberg@hagestedtoemeren.dk 

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

uglerup.smedie@mail.dk 

 



Trundholm Tryk 3 5931 5003

Værkstedet der skruer på ALT! 
Bare det kan ryge og larme.

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

Præstebrovej 48C 
4532, Gislinge
Tel: 59 46 05 85
Email: post@hagested-auto.dk

Personbiler - Lastbiler - Varevogne - Anhængere


