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Oplag 835 eksemplarer. 

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

Deadline for Hagested Nyt 2022:

Blad nr. 4 Deadline 22. juli Udkommer 18. august 
Blad nr. 5 Deadline 9. september Udkommer 6. oktober
Blad nr. 6 Deadline 4 november Udkommer 1. december

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

• Glasarbejde

• Totalentrepriser

• Nybygninger -
reparationer

• Om- og 
tilbygninger

• Aut. Isolatør

MÅRSØ TØMRER- &
SNEDKERSERVICE

Mail: mts-bp@mail.dk

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

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



5

Sæt       i kalenderen
Hagested lokalområde får i de kommende 
måneder tre særlige oplevelser, så det 
gælder om at holde styr på kalenderen.
Jeg husker tydeligt for 10 år siden i maj 
måned. Vi stod flere Hagestedborgere og 
Carsten Lambrecht fra Dansk Naturfred-
ningsforening i Holbæk på betonbroen på 
Øvej og fulgte Hagested Bros tilblivelse. 
Store lastbiler kom kørende med brofa-
gene og vores lokale entreprenør Morten 
Henriksen havde en båd i kanalen, som 
sejlede dem ned til det sted, hvor delene 
skulle samles, for til sidst at blive til Hage-
sted Bro.
Tanken om broen opstod hos Hagested-
borgeren John Ørsdahl, som inddrog Ha-
gested Lokalforum i at arbejde frem mod 
at få den bygget. Det viste sig, at det var 
et større projekt end forudset. Vi kan tak-
ke firmaer, fonde og foreninger for deres 
indsats i projektet, var de ikke trådt til, var 
broen ikke blevet til virkelighed. En enorm 
gave til lokalområdet. – Læs inde i bladet 
om broen, og om hvordan 10-års jubilæet 
fejres lørdag den 4. juni. Sæt X i kalende-
ren og vær med.
I anledning af, at Tour de France 2022 star-
ter og kører de første tre dage i Danmark, 
markerer en række foreninger og sponso-
rer begivenheden med cykelmotionsløbet 
Tour de Storebælt. Den gennemføres lør-
dag den 11. juni med ruten fra Roskilde til 
Nyborg sat op i tre etaper på 196 – 100 og 
21 km. Det er DGI, DCU og DIF som står 
bag cykelmotionsløbet, og det afholdes 
tre uger før Tour de France. Deltagerne 
cykler hele eller dele af den rute, der læg-
ger asfalt til 2. etape af Tour de France 
2022. – Derfor kommer deltagerne gen-
nem Hagested, og Tonny Wissing fra Ha-

gested kører med. Kom ud på Nykøbingvej 
og hep på ham. Læs mere inde i bladet, og 
sæt X i kalenderen.
Mon ikke vi ved det, men vi siger det al-
ligevel: Tour de France kommer gennem 
Hagested lørdag den 2. juli. Hagested 
Nyt har fulgt forberedelserne løbende. 
Der er ved at være helt styr på den store 
begivenhed og arrangementerne i den 
forbindelse. Bl.a. kommer der fem heli-
koptere og lander i Hagested med danske 
og franske VIP-personer. Hagested Nyt ud-
giver et særnummer 3 uger før. Det tryk-
kes i 2000 eksemplarer, som omdeles som 
normalt samt bliver delt ud til gæster på 
dagen. Indholdet bliver en oversigt over, 
hvor tingene sker, program for dagen, 
samt lidt spændende læsestof, som man 
ind imellem kan fordrive tiden med. Uden 
de af bladets annoncører, som sponserer 
særnummeret, kunne særnummeret ikke 
blive til noget, så tak for det. – De næste 
fællesmøder for planlægningen er tirsda-
ge den 31. maj og 28. juni begge kl. 19.30 
i forsamlingshuset. Der er stadig mulighed 
for at blive frivillig på dagen. Husk, at sæt-
te X i kalenderen også for den 2. juli.

God sommer og god fornøjelse fra redak-
tionen / Ida M.
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Hagested Bro over Landkanalen fylder 10 år

Forberedelser til jubilæumsfesten
 
Lørdag den 7. maj trak ”græsrødderne” i arbejdstøjet sam-
men med ”skraldekællingerne” og et par andre ildsjæle. 

Broen blev flot malet, så den er klar til festlighederne 
den 4. juni. Kom ned og se, hvor flot broen er blevet, og 
nyd udsigten.
.

Foto og tekst Jonna N.

Vores bro har 10 års jubilæum
DET SKAL FEJRES

lørdag den 4. juni 2022

For 10 år siden gik et stort ønske i opfyldelse 
– vi fik en bro over Landkanalen.
Siden er den blevet flittigt brugt af byens be-
boere, gående og cykelturister m.fl.
Nu er broen blevet en del af Istidsruten hvil-
ket betyder, at mange kommer og ser vores 
skønne natur og dejlige område.

Broens 10-års jubilæet skal fejres, så Hage-
sted Beboerforening og Hagested Lokalforum og Lokalafdelingen for Danmarks Naturfred-
ningsforening står for et festligt arrangement ved broen.

Festlighederne begynder kl. 10 med taler, underholdning og lidt godt til ganen.
På hjemmesiden www.hagestedby.dk og facebook kan du se mere om dagen.
Alle er velkomne.

Det skal virkeligt fejres, at det efter en lang kamp lykkedes at få en fin bro over kanalen, takket 
være nogle ildsjæle, som kæmpede gennem mange år for at få den. - STOR TAK til dem og de 
sponsorer, som gjorde det muligt.
Vi håber at se mange af byens borgere og alle dem, som benytter broen.
På gensyn ved broen for enden af Engstien.

Hagested Beboerforening og Hagested Lokalforum samt Lokalafdelingen for Danmarks Natur-
fredningsforening.

Billede fra indvielsen den 3. juni 2012
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Tour de Storebælt 2022 gennem Hagested den 11. juni

Lørdag d. 11. juni 2022 giver Tour de Sto-
rebælt 16.000 danske og internationale 
cykelmotionister muligheden for at cykle 
hele eller dele af den rute, der tre uger 
senere lægger asfalt til 2. etape af Tour de 
France 2022.
Tour de Storebælt har sit udspring i Dan-
marks historiske værtskab for de første tre 
etaper af Tour de France 2022 – også kal-
det Grand Départ. Aldrig før har Danmark 
været medarrangør af verdens største cy-
kelløb, og der går nok lang tid, før det sker 
igen.

Tour de Storebælt er of-
ficielt sideevent for Grand 
Départ Copenhagen Den-
mark 2022, og med en 
målsætning om mere end 
16.000 deltagere bliver 
Tour de Storebælt også 
det største enkeltstående 
sideevent. Der var så stor 
interesse for løbet, at på 
5 dage var pladserne ud-
solgt. 

Man har kunnet melde sig til 3 ruter af for-
skellig længde: 196 km. Roskilde – Nyborg, 
100 km. Kalundborg – Nyborg samt 21 
km. Korsør – Nyborg. – Starttidspunkterne 
bliver Roskilde kl. 11.40 – Kalundborg kl. 
14.45 og Korsør/Halskov kl. 16.00.

Hvad betyder det for Holbæk Kommune.
I tidsrummet 12.15 – 14.00 vil det gælde 
for følgende veje, at bilister holdes tilba-
ge eller påvirkes af Tour de Storebælts cy-
keldeltagere:
Munkholmvej – Tjebberupvej – Dragerup-
vej – Strandmøllevej – Roedsvej – Tværvej 
- Østre Havnevej – Labæk – Ahlgade – Ka-
lundborgvej og ikke mindst Nykøbingvej, 
hvor de kører gennem Hagested.
Ruten er ikke afspærret, så der køres på 
åben vej. Det er vigtigt, at deltagerne tager 
hensyn til hinanden. Tour de Storebælt er 
en festlig cykeloplevelse og ikke et eliteløb.

Når rytterne efter 178 km. drejer ind på 
Storebæltsbroen, kører de straks op over 
verdens tredjestørste hængebro. De før-
ste tre kilometer til toppen af broen stiger 
svagt, indtil rytterne kører 65m over van-
dets overflade. Herefter går det ned igen, 
hen over Sprogø og ud på den 6 km lange 
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kamp mod vinden på 
den flade, men helt åbne 
vestlige del af broen.
Målstregen ligger kun 3 
km. fra broens fod i Ny-
borg, så kampen over 
Storebælt vil udgøre 
finalen, der kan skabe 
overraskende vindere, 
store forskydninger i 
klassementet og ikke 
mindst helt enestående 
TV-billeder.
Hele dagen bliver en opslidende og dra-
matisk kamp, hvor udbrydere, sprintere og 
klassementsfavoritter og hjælperyttere alle 
er nødt til at give alt, hvad de har.

Kilde: www.tourdestorebaelt.dk 
/ sammenfattet af Ida M.

Sidst – men ikke mindst – så deltager en 
Hagested-borger på den lange rute. Tonny 
Wissing har trænet til det store løb, så 
kom endelig på Nykøbingvej og giv ham 
opbakning med HEP- HEP………..J

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK
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Efter 2 år uden opvisning var der den 27. 
marts 2022 igen gymnastikopvisning i Hal-
len.
Det gik rigtig godt, desværre var holdene 
ikke så store, men dem der var gjorde det 
fint og mange forældre og bedsteforældre 
var mødt op for at se, hvad poderne har 
beskæftiget sig med i vinterens løb.
Rigtig mange sponsorer havde givet ga-
ver til lotteriet, det var en stor succes SÅ 
MANGE TAK TIL SPONSORERNE.
Mange havde bagt kage, som der kunne 
købes ud over kaffe, the og saftevand også 
mange TAK for det.
ALT i ALT en fin og givende eftermiddag.
Vi håber at alle snart har overstået coro-
na-tiden, så vi kan vende tilbage til nor-
male tider. 

Gymnastikopvisning
Vi håber også at 
mange af gym-
nasterne som 
ikke var med i 
år vil vende til-
bage når sæsonen begynder til september 
- vi trænere har savnet jer.



13



14

Hvad skrev de i aviserne om Hagested for 100 år siden?

4. og sidste afsnit af Bent Jeppesen. Taktil 
Bent for de meget spændende fortællin-
ger om Hagested, som vi er blevet beriget 
med.

Når man læser i de gamle aviser, så oprul-
les historien for en. Ved at søge på ordet 
”Hagested” i mediestream for året 1921, 
så kommer der mange spændende histo-
rier frem. Mange historier kommer også i 
aviser fra hele landet.

Der var især tre personer i Hagested, 
som gjorde sig gældende udover sognets 
grænser. Det var smedemester Axel Chri-
stensen, som gjorde sin stemme gælden-
de i referater fra møder i Smedemester-
foreningen. Han er også nævnt i referatet 
fra et møde i Roskilde, hvor Landmands-
foreningen havde indkaldt til et møde 
med diskussion om priserne på jern. Her 
var Axel Christensen som formand for 
smedenes prisreguleringsudvalg modpart 
i paneldiskussionen. Axel Christensen blev 

senere valgt ind i Landstinget for de Ra-
dikale.
Sognets præst, pastor Friis Berg, var en 
skattet foredragsholder. Ikke alene stod 
han for mange møder i kirken og forsam-
lingshuset, men han var også en flittig gæ-
stetaler og skribent overalt i landet. Det 
kunne være et foredrag om missionen i 
Japan i Kundby Kirke. Den 12. juni har Friis 
Berg et stort indlæg i Nationaltidende i 
anledning af Missionsselskabs 100-års 
jubilæum, den 14. juli talte han ved Vild-
bjerg Sogns Missionshus indvielse og han 
talte i Køges kirke den 10. september om 
missionen.
Førstelærer Kofoed var ved Hagested Sko-
le fra 1911 til 1922. Ved siden af undervis-
ningen og jobbet som degn brugte han sin 
fritid på folkekor-bevægelsen. Hans navn 
dukker op flere gange i den forbindelse. 
Således dirigerer han det sjællandske 
folkekor på 280 medlemmer ved en kon-
cert Pinsedag ved Parnas ved Sorø. Om-
talen er også massiv, da han skal dirigere 
et landsdækkende folkekor den 22. maj i 
Københavns Rådhushal. Berlingske havde 
et interview med ham inden koncerten, 
ligesom BT, Dagbladet København og flere 
andre aviser havde store indlæg. Og ef-
ter koncerten kom der fine anmeldelser 
og i Holbæk Amts Venstreblad et inter-
view, som kom i stand fordi Kofoed som 
journalisten kørte med samme tog hjem 
til Holbæk. Den 13. juni var der 10.000 
tilskuer til et sangerstævne med kor fra 
hele landet på Dybbøl Kongeskanse, og 
her var Kofod i spidsen for folkekoret fra 
Nordvestsjælland. Lærer Kofoed blev i 
december valgt som vicedirigent i Dan-
ske Folkekor. I 1922 overtog han stillingen 
som førstelærer i Hvalsø.
Preben Hansens gård i Audebo brændte 
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den 10 oktober ned til grunden. Hurtig 
blev alle gårdens længer, som var med 
stråtag, omspændt af flammer. Man me-
ner det var selvantændelse i noget enghø, 
der var grunden til branden
I efteråret 1921 oplevede Danmark 4 orka-
ner, en situation vi ikke har oplevet siden. 
Den første orkan rasede ind over landet 
den 24. oktober, og den havde en retning, 
som truede Audebo dæmningen. Over-
skriften i Venstrebladet var ”Det fraaden-
de hav suger Audebodæmningen bort” 
med underoverskriften ”Kun et ihærdigt 
Redningsarbejde og Vandets pludselige 
Fald afværgede den uoprettelige Ulykke”. 
Fabrikant Petersen i Gundestrup gik alle-
rede kl. 5 om morgenen ud i mørket, og 
så, at bølgerne var begyndt at slikke jor-
den væk fra dæmningens top. Der blev 
slået alarm.
Arbejdet med at undgå katastrofen fore-
gik ved, at der blev lagt halm i hullerne, 
som derefter blev stoppet ned med sand-
sække. ”Faren var i yderste Grad over-
hængende. Man ville forstaa dette heraf, 
at Dæmningens øverste Del er skyllet bort 
på Strækninger af flere hundrede Alens 
Længde og i næsten Voldens fulde bredde. 
Ja på steder har bølgerne slikket saa langt 
ind, at den sidste rest af Voldens Overflade 
er gledet ned i Dybet….”

Dæmningen blev reddet, og er siden ble-
vet forstærket. Og da vinden havde en an-
den retning ved de efterfølgende orkaner, 
slap man med skrækken i 1921. Men begi-
venheden blev omtalt i mange af landets 
aviser. 
Avisen indeholdt også dødsannoncer, og 
jeg vil slutte med annoncen, der blev ind-
rykket, da min tipoldemor Karen Jensdat-
ter, døde den 13. november 1921, 87 år 
gammel. Men der blev ikke plads til hen-
des navn i dødsannoncen, og det var helt 
normalt. Mine tipoldeforældres gravsten 
står stadigvæk på Hagested Kirkegård.

Artiklens forfatter, Bent Jeppesen undervi-
ser i slægtsforskning. Har du kommenta-
rer til artiklen eller vil du vide noget om 
Bent Jeppesens kurser i Slægtsforskning, 
kan du skrive til bj@dis-helsingor.dk

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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Reparation og service
af person- og lastbiler

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

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

samt

Vi skruer på alt
-bare det kan ryge

 og larme
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NYTTIGE NUMRE
Alarm, akut hjælp ved uheld og forurening m.v. 112
Akuttelefonen ved skader 7015 0708
Lægevagten  7015 0700
Falck  7010 2030
Holbæk sygehus  5948 4000
Tandlægevagten  2960 0111
Holbæk Politi: Anmeldelser af tyveri eller indbrud,  114
kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler.
Områdebetjent Thomas Olsen – E-mail TTO004@politi.dk  2063 3276
Holbæk Kommune/Borgerservice 7236 3636
Holbæk Kommune/sundhedsvejleder Helle Lomholt 
Telefontid mandag til torsdag mellem kl. 8 og kl. 9 7236 6006
Apoteket Smedelundsgade 33 v/Føtex, Holbæk 7191 9278
Elefant Apoteket, Ahlgade 17 B, Holbæk  5943 0138
Løve Apoteket, Labæk 4-6, Holbæk med udvidede åbningstider  5943 2606
Lørdag kl. 8.00 – 13.00 og igen kl. 18.00 – 21.00
Søn- og helligdage  kl. 10.00 – 15.00 
Slotscenteret Apotek, Slotsvolden 7 5945 0645
Audebo miljøcenter og Biovækst 4631 3004
Lugtgener – kontakt Tonny Golsklint eller Carsten Mikkelsen 2161 3048
SEAS/NVE – hvis strømmen går 7029 2929
Hagested Vandværk - e-mail:  info@hagested-vandværk.dk 
Se hjemmesiden:  https://www.hagested-vandvaerk.dk  
Formand Tonny Wissing  6080 5412
Driftsleder Kim Hansen  2330 1742
Ny Hagested – Trønninge Vandværk http://www.nyhagestedvand.dk  
formand   Lene Moe  2334 3118
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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KALENDER - Det sker der i lokalområdet
Maj 2022  
Tirsdag den 31. 19.30 Fællesmøde om Tour de France i Huset i Hagested,  
  Kultur- og Forsamlingshus.

Juni 2022  
Lørdag den 4. 10.00 Fejring af Hagested-broens 10 års jubilæum med taler,  
  underholdning og lidt godt til ganen.
  Mødested: ved broen for enden af Engstien.
Fredag den 10.-13. Efter aftale ”Græsrødderne” har arbejdsweekend
Lørdag den 11. 12.15-14.00 Tour de Storebælt kommer gennem Hagested
  (se inde i bladet)
Tirsdag den 28. 19.30 Fællesmøde om Tour de France i Huset i Hagested,  
  Kultur- og Forsamlingshus.

Juli 2022  
Lørdag den 2. 9.00 – 21.00 Tour de France gennem byen og stor byfest
Fredag den 29. til 31. Efter aftale ”Græsrødderne” har arbejdsweekend

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

Haveplanter, stauder, potteplanter, figurer til haven, krukker, interiør, 
dekorationsartikler, vine, øl og chokolade. Se mere på hjemmesiden.

Åbningstider:
Mandag-fredag 9.00-17.00
Lørdag 9.00-15.00
søndag / helligdag 9.00-15.00

Audebo Havecenter  |  Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk  |  Tlf. 5946 0409
Mail: audebohavecenter@mail.dk  |  www.audebo-havecenter.dk
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

NYT FRA 

HAGESTED KIRKE

HAGESTEDAFTEN
Torsdagene den 9. juni og 18. august

Kl. 18.00 i forsamlingshuset
og kl. 19.00 i kirken

Tilmelding: www.hagestedkirke.dk

Foto: Marianne Stig

Til efteråret er det 5 år siden, vi 
holdt Hagestedaften første gang. 

Vi har forberedt en hyggelig jubilæumssæson.
Velkommen!

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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SOMMER I HAGESTED-TUSE NÆS PASTORAT

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

Torsdag den 
26. maj 

10.00 KRISTI HIMMELFARTSDAG
Højmesse med konfirmation i Hørby Kirke

Søndag den 
29. maj

10.00 SJETTE SØNDAG EFTER PÅSKE
Højmesse i Udby Kirke

Lørdag den 
4. juni

11.00 Dåbsgudstjeneste i Udby Kirke

Søndag den 
5. juni

11.00 PINSEDAG
Familiekirke og sommerfest
Tilmelding: www.hagestedkirke.dk

Mandag den 
6. juni

10.00 ANDEN PINSEDAG
Gudstjeneste i Hørby Kirke

Onsdag den 
8. juni

13.00 Andagt, musik og cafehygge på 
Mårsø Ældrecenter

Onsdag den 
8. juni

14.00 Onsdagscafe i konfirmandstuen ved Udby Kirke. 
Foredrag om Færøerne v/ Jóannes Holm

Torsdag den 
9. juni

18.00 Hagestedaften kl. 18.00 i Hagested Forsam-
lingshus og kl. 19.00 i Hagested Kirke.  
Tilmelding på www.hagestedkirke.dk senest  
tirsdag den 7. juni.

Søndag den 
12. juni

--- TRINITATIS SØNDAG
Ingen gudstjeneste i Hagested eller på Tuse 
Næs. Vi henviser til Butterup Kirke kl. 10.00 
v/ Pia Heegaard Lorentzen

Onsdag den 
15. juni

13.00 Onsdagscafe med sommerfrokost i konfirmand-
stuen ved Udby Kirke. Tilmelding: www.hage-
stedkirke.dk senest mandag den 13. juni.

Lørdag den 
18. juni

9.30 Dåbsgudstjeneste i Hørby Kirke

Lørdag den 
18. juni

11.00 Dåbsgudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
19. juni

10.00 FØRSTE SØNDAG EFTER TRINITATIS
Højmesse i Hørby Kirke

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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Onsdag den 
22. juni

15.00 Midsommersang på Mårsø Ældrecenter

Torsdag den 
23. juni

17.00 Sankt Hans i Udby Forsamlingshus og kirke. 
Læs mere på www.hagestedkirke.dk

Søndag den 
26. juni

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke  
med salmedigteren Arne Andreasen

Torsdag den 
30. juni

18.00 Sommerfest med gudstjeneste og grillmad i Ha-
gested Kirke. Tilmelding: www.hagestedkirke.dk

Søndag den 
3. juli

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke  
med Duo Vasjan

Søndag den 
10. juli

10.00 ANDEN SØNDAG EFTER TRINITATIS
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
10. juli

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke  
med trompetist Ole Andersen og Danske Horn

Søndag den 
17. juli

10.00 FEMTE SØNDAG EFTER TRINITATIS
Højmesse med dåb i Hørby Kirke

Søndag den 
17. juli

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke

Søndag den 
24. juli

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke

Søndag den 
31. juli

10.00 SYVENDE SØNDAG EFTER TRINITATIS
Højmesse i Udby Kirke ved Thomas Gudbergsen

Søndag den 
31. juli

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke
med fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen

Søndag den 
7. august

19.30 Musik i skumringstimen i Hørby Kirke
med organist Mads Høck

Torsdag den 
11. august

18.00 Menighedsrådsmøde i Hagested

Søndag den 
14. august

11.00 NIENDE SØNDAG EFTER TRINITATIS
Meditativ gudstjeneste i Udby Kirke ved Thomas 
Gudbergsen

Onsdag den 
17. august

13.00 Andagt, musik og cafehygge på 
Mårsø Ældrecenter

Torsdag den 
18. august

18.00 Hagestedaften kl. 18.00 i Hagested Forsamlings-
hus og kl. 19.00 i Hagested Kirke. Tilmelding på 
www.hagestedkirke.dk senest den 16. august.

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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KONTAKTOPLYSNINGER

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

Sognepræst Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk
Graver Jørgen Hansen - 20717435/hagestedkirkegaard@mail.dk
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/ankk@km.dk
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286/johnlygaard@gmail.com

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

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

En hilsen fra kirkerne
I dagene omkring pinse uddeles vores nye kirkema-

gasin. Her kan du læse om fornyelse af gudstjene-

stelivet; blandt andet om musikalske oplevelser og 

foredrag, om kirkelige tilbud til familier, dem som er 

midt i livet og dem i den tredje alder. Og selvfølge-

lig kommer der også til at stå lidt om kirkens ind-

hold: læren om Vorherre og det at være menneske.

Hold øje med postkassen eller hent magasinet i 

kirken eller på kirkekontoret i Udby.

Venlig hilsen fra menighedsrådene 

i Hagested og på Tuse Næs

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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MUSIK I SKUMRINGSTIMEN
Søndage sommeren igennem kl. 19.30 i Hørby Kirke
Efter to års ufrivillig pause genoptager vi traditionen med musikalske af-
tengudstjenester i Hørby Kirke. Dygtige solister og ensembler, fællessang 
og et lille traktement efter gudstjenesten.

26. juni:  Arne Andreasen med band 
  Ny kirkemusik der griber om øjeblikket og evigheden.   
  Nemme at synge. Svære at slippe…     
  Percussion, bas, klaver og sang.
3. juli:   Duo Vasjan
  Et møde mellem tangoen og de nordiske lande. 
  Cello, klaver og sang.
10. juli:  Trompetist Ole Andersen og Danske Horn
  Et ensemble, der spiller på originale, gamle 
  messinginstrumenter.
17. juli:  Endnu ikke på plads. 
  Følg med på www.hagestedkirke.dk
24. juli:  Endnu ikke på plads. 
  Følg med på www.hagestedkirke.dk
31. juli:  Fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen 
  Akkompagneret af pianist Andreas Flensted-Jensen. 
  Lys klassisk sommermusik.
7. august: Organist Mads Høck
  Edvard Griegs udødelige klassikere fremført 
  som virtuos orgelmusik.

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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Tilmelding på 
www.hagestedkirke.dk
Driller teknikken, er du velkommen 
til at kontakte Ane K. Kjærsgaard på 
ankk@km.dk eller 60154241.

Torsdag den 30. juni kl. 18.00

SOMMERFEST MED 
GUDSTJENESTE OG GRILLMAD
Sidste år var vi rundt i sognets landsbyer - Mårsø, Gurede, 
Audebo og Ny Hagested - med grill og musik. I år inviterer vi 
til sommerfest med gudstjeneste i Hagested Kirke efterfulgt af 
grillmad og fællesskab. Det er gratis at være med, og der er 
tilmelding via hjemmesiden.

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
Traditionen tro er kirken med, når Hagested fejrer Naturens Dag. 
Naturen har en central plads i kristendommen, og kirken vil gerne 
bidrage til at sætte fokus på livet omkring os og den opgave, vi 
mennesker har for at tage vare på vores mangfoldige klode.
Dette års tema hedder ’Naturens tæt på dig’, og dagen kommer 
derfor til at handle om den natur, vi kan møde lige uden for vores 
dør. 
I år har vi planlagt kanosejlads på kanalen. På turen fra shelterplad-
sen til broen kan børn og barnlige sjæle teste deres viden med en 
naturskattejagt. Vi glæder os til at byde store og små velkomne til 
nogle hyggelige timer. Læs mere på Facebook og hjemmesiden, 
når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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Pinsedag - søndag den 5. juni kl. 11.00
FAMILIEKIRKE OG SOMMERFEST I UDBY
Vi fejrer pinse med familiegudstjeneste og sommerfrokost 
på kirketorvet ved Udby Kirke. Vi starter i kirken med sal-
mer og fortælling. Inden prædiken er der en lille pause, 
hvor børnene kan liste udendørs og tage forskud på lege 
og kreative aktiviteter. Efter gudstjenesten er der hotdogs 
og sandwiches. Vi rykker indendørs i konfirmandstuen i 
tilfælde af dårligt vejr.

Tilmelding til spisning på www.hagestedkirke.dk senest 
fredag den 3. juni. Det er gratis at være med. Driller 
teknikken, så kontakt Ane K. Kjærsgaard på ankk@km.dk 
eller 60154241.

NYT FRA HAGESTED KIRKE

Naturens Dag i Hagested
Søndag den 11. september 2022
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når september nærmer sig.
www.hagestedkirke.dk og  
www.facebook.com/hagestedkirke

Foto: Ditte Valente
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AKTIVITETER sommer 2022
Mandag 20.00-22.00 Fodboldtræning seniorer  Tuse Hallen (kunstbanen)
Mandag 19.00-20.30 Yoga Huset i Hagested kultur-  
   og forsamlingshus

Tirsdag 18.30-21.00 Fodbold - damer seniorer Hagested Hallen
 
Onsdag 14.00 Petanque  Banen ved Hagested  
   Hallen
Onsdag 19.00-21.00 Volleybold - blandet hold Hagested Hallen 
Onsdag 18.00-22.00 Holbæk Raceway kører – alle er velkomne Hagested gl. skole
Onsdag 20.00-22.00 Badminton Hagested Hallen

Torsdag 18.00-20.00 Badminton Hagested Hallen
Torsdag 20.00-22.00 Fodboldtræning seniorer Hagested Idrætsplads

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

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

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

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

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

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

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

Jesper passer både Hagestedgård og Hørbygård, så det dækker et stort område.
Er dyret i live så ring til Dyrenes Vagtcentral 1812 (døgnvagt). Del af Dyrenes Beskyttelse.
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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: Hanne Hardis  hkkh@mail.tele.dk  tlf. 28 63 07 04  
Hagested Billardklub
Formand: Jens-Knud Nielsen jkj.hagested@mail.dk tlf. 21 66 78 93
Kasserer: Kurt Kristensen bmk10@privat.dk tlf. 26 29 05 57

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

Hagested Hallen    tlf. 59 46 04 49
Formand:  Lotte Olsen lotteolsen@hotmail.com tlf. 20 16 70 71

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

Vandværker:
Hagested – formand Tonny Wissing  https://www.hagested-vandvaerk.dk tlf. 60 80 54 12  
Ny Hagested – formand Lene Moe http://www.nyhagestedvand.dk  tlf. 23 34 31 18
Tobjerg – formand Ole Johansen  tlf. 20 35 68 51

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

Klubber med adresse Damvej 14, Hagested:
Phoenix MC Danmark – Nr. 14 A – Hoveddøren, 1. sal – stefanthomsen30@gmail.com 
Åbent tirsdage kl. 19.00 – ikke 1. tirsdag i måneden. Facebook eller www.phoenixmc.dk 
Holbæk Rille Race – Nr. 14 B – Over gården, 1. sal – Preben Netra tlf. 60 70 23 42
E.mail p.netra@privat.dk – Facebook Holbæk Rille Race.
Nordvestsjællands Modeljernbane Klub - Damvej 14 A, Hoveddøren, Stuen. 
Formand: John Traulsen – formand@nvsmjk.dk   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 Lotte Olsen lotteolsen@hotmail.com  tlf. 20 16 70 71
Præsteengen: Formand  Jesper Egholm Nielsen  jesper@egholmnielsen.dk   tlf. 28 10 55 91
Solvej: Formand Karol Seremet karolmi.seremet@mail.dk tlf. 61 28 62 83 
Th.Bartholins Have Formand:  Belinda N.Jurlander  Bartholinshave@gmail.com  tlf. 30 70 82 63

Boligforeninger:
VAB:  Formand Jørgen Madsen   joergen.madsen@mail.dk  tlf. 24 20 08 65
Familiebolig A/S Formand Steen Nielsen mkn@familiebolig.dk tlf. 46 40 64 13
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Bestyrelsen i NVSMJK fortsætter
Efter en vel overstået generalforsamling i 
marts fortsætter bestyrelsen i Nordvest-
sjællands Modeljernbane på de vante po-
ster med John Traulsen som formand.

Opdelingen af modelbanens skinner i se-
parate strømkredse er gennemført, hvor-
efter det første store skridt i digitaliserin-
gen er taget.

Herefter skal der ske en grundig gennem-
testning, inden sporskifterne kobles på det 
digitale system.

Frem til sommerferien vil vi som vanligt 
være i klublokalet om onsdagen fra kl 
18:30 til ca kl 21:30. Kontakt formanden 
på mail www.formand@nvsmlk.dk

MÅRSØ OMRÅDECENTER

Mandag kl. 10.00 
Gavespil
Mandag kl. 13.00 
Stolegymnastik og efterfølgende hygge 
og kaffe

Tirsdag kl. 13.00 
Strikkedamer
Onsdage i lige uger kl. 13.00 
Kaffe, hygge og sang
Onsdage i ulige uger kl. 13.00 
Musik og hygge v/ Mikkel Vale 

Andre aktiviteter
Onsdag den 1. juni kl. 13.00 
Tøjsalg 

Fredag den 24. juni kl. 17.00 
Sct. Hans fest

Vi håber på snarlige gensyn
Brugerråd og Kaffedamerne
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Store affaldsdag i Hagested lokalområde den 3. april

Igen i år blev der samlet affald i lokalområdet – Hagested, Mårsø og ved Audebovejen. 
28 personer havde lyst til at give et par timer i en god sags tjeneste – og også et par 
børnefamilier var mødt op.
Der blev i alt indsamlet 84 kg affald, og Naturbørnehuset havde endda forinden samlet 
18 kg i nærområdet. De største mængder blev samlet langs Nykøbingvej, hvor forbipas-
serende smider alt muligt ud af vinduerne, når de kører gennem området. Det er rigtig 
ærgerligt og en dårlig vane.
Det er også en dårlig vane at smide sit cigaretskod. – Det tager 5 år at nedbryde dem. 
Der lå rigtig mange overalt, så tænk lige over det næste gang, skoddet smides. 

Klar til afgang   
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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

Efter et par timers effektivt arbejde gjor-
de en lækker sandwich godt – lige, hvad 
man trængte til. 
 
Der blev rigtig hygget med god REN sam-
vittighed.

Tak fra Hagested Beboerforening til de 
fremmødte.

De små var også klar
/ Foto Hanne V
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Mini Tour de France i Hagested Naturbørnehus

Solen skinnede fra en 
skyfri himmel. Perfekt 
vejr til Tour de France 
i miniudgave. Hage-
sted Naturbørnehus 
markerede dag 100, 
før det store Tour de 
France kører gennem 
Hagested. Samtidig 
var det dagen, hvor 
børnene måtte tage 
deres cykler med efter 
lang tid med corona, 
hvor der har været 
forbud mod at medbringe noget hjemme-
fra. Så der var dobbelt glæde, og stemnin-
gen var høj.
Ikke alene skulle cyklerne ud og køre Tour 
de France på den lukkede vej udenfor lege-
pladsen, men et synligt og børneforståeligt 
tællesystem skulle indvies. Et målebånd i 
maxistørrelse hængt op i hoveddøren, er et 
synligt nedtællingssystem. 
Med gule sikkerhedsveste og styrthjelme, 
holdt børnene klar til start ved lågen. Der 
var en forventningens glæde og iver på høj-

de med, når køerne skal lukkes ud på græs 
ved forårstid. Med røde kegler sat op ned 
til den store P-plads ved idrætspladsen, 
var kørebanerne afmærket. Og de små ben 
knoklede der ud af, så det var nødvendigt 
for nogle at tage et lille hvil samt tilskuer-
rollen som ”heppekor”.
Da alle var kommet i mål, samledes bør-
nene for at få overrakt en gul kasket leve-
ret af Holbæk Kommune - magen til den, 
man får i Tour de France, når man har kørt 
hurtigst. Det havde de alle sammen helt 
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styr på. Den plasticpose, som 
kasketterne havde ligget i, blev 
af en af drengene på korrekt 
maner lagt i skraldespanden for 
plastik. Børnehuset er med i et 
projekt for Holbæk Kommune 
om at lære børnene at tage 
vare på miljøet.
Til sidst var det Sofie, som var 
den første til at klippe af må-
lebåndet og dag 100. Stem-
ningen var næsten lige så høj, 
når man skal tælle ned på ju-
lekalenderen. Alle børn når at 
klippe mere end en gang – for der er mange 
dage til den 2. juli og den store fest – Tour 
de France gennem Hagested.

Foto Tonny Wissing / tekst Ida Møller, re-
daktør for lokalbladet Hagested Nyt

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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•	 Fliserens
•	 Snerydning
•	 Anlægsgartner
•	 Grøn	ejendomsservice
•	 Skadedyrsbekæmpelse

JoHn CHristensen
ny Hagestedvej 5 

4532 Gislinge
telefon: 40 98 06 10

Mail: hestia@mail.dk

DIN HJÆLPENDE HÅND I HUS OG HAVE

INTET ER FOR STORT ELLER FOR SMÅT

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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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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Referat fra GENERALFORSAMLING 
i Hagested Beboerforening 

tirsdag den 22. marts i 2022 i Huset i Hagested.

1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent Stig Kongsfelt, referent Jonna Niel-
sen, stemmetællere Stig Kongsfelt og Preben 
Jensen.

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formanden aflagde beretning om tiltag og 
områder, som der var blevet arbejdes på i 
2021:
Afholdelse af Naturens dag i samarbejde med 
byens foreninger og institutioner. God dag 
med stort fremmøde.
Der arbejdes stadig på udvidelse af parke-
ringspladsen ved Huset i Hagested
Der er skaffet depotplads i et rum ved skolen. 
Til bl.a. pavilloner, borde/bænke m.v.
Vi har søgt kommunen om at få tildelt en af 
de indkøbte cykelservicestandere.
Der arbejdes på bedre og mere trafiksikre for-
hold gennem byen og ved Nykøbingvej. Der 
har været foretaget trafiktælling og kommu-
nen arbejder på forskellige tiltag.
Der har været afholdt en arbejdsdag med op-
rydning omkring gadekæret.
Der blev holdt en fin skovtur i Hagestedgård 
skov i samarbejde med Hagested Nyt
Desuden lægges mange kræfter i afholdelse 
af Tour de France gennem byen den 2. juli 
2022.
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 
https://hagestedby.dk 
Formandens beretning blev godkendt. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.
Regnskabsføreren fremlagde regnskabet, 
som viste et lille overskud på 977 kr. 
Egenkapitalen er ved årets udgang 26,385 kr.  
Regnskabet kan ses på hjemmesiden https://

hagestedby.dk 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent på 100 kr. pr. person.

5. Orientering fra Den selvejende Institution 
Hagested Hallen.
Formand Lotte Olsen orienterede om Hage-
sted Hallen.
Der er en rimelig god belægning med ak-
tiviteter i hallen, men man efterlyste ideer 
til hvad de ledige timer kunne bruges til. 
Også her er økonomien udfordret på grund af 
øgede udgifter til opvarmning. 
Hallen opvarmes med et gammelt gasfyr. 
Hallen har været i kontakt med kommunens 
energikonsulent, som har lovet, at hallen er 
med blandt de næste, som får opsat varme-
pumpe, hvilket man håber hurtigt sker.
Der er indrettet en ny lejeplads, som byens 
katte desværre benytter som toilet. Derfor 
har bestyrelsen besluttet at skifte underlaget 
ud med gummimåtter.
Kommunen har bevilget ny LED belysning i 
hallen, hvilket også vil spare på energien og 
være mere boldsikre.
Hallen har desuden søgt kommunen om 1 
mill. kr. til nyt gulv i hallen. Nuværende gulv 
er meget hårdt og koldt. En ny belægning vil 
gøre det blødere og varmere og lidt højere, 
hvilket vil hjælpe på adgangsudfordringerne. 
Kommunen ser velvilligt på ansøgningen, 
men der er ikke flere penge i år.

Der blev stillet et spørgsmål, om man var 
opmærksom på at der var stor fare for at de 
gamle grantræer nord for hallen kunne vælte 



37

ind i hallen. De er rådne og vælter tit ud over 
stien bag ved. Det problem ville hallens besty-
relse drøfte.

6. Orientering fra Den selvejende Institution 
Huset i Hagested.
Formand Loa Kopling orienterede om drif-
ten af forsamlingshuset. 
På grund af manglende indtægter i corona-
tiden og de kraftigt stigende energipriser, 
har det været et svært år, og regnskabet vi-
ser også et underskud på omkring 22.000 
kr., selv om man har fået et coronatilskud 
på 18.000 kr. fra kommunen. Det har også 
været nødvendigt at købe nyt komfur. 
Loa takkede for det gode samarbejde i be-
styrelsen og pegede på, at alle gjorde et stort 
arbejde for at holde huset i gang og gøre det 
fint og indbydende.

Hun havde også stor ros og tak til vores kom-
munale fællesskaber Stig Kongsfelt, som altid 
står parat med hjælp og rådgivning.
Her til kvitterede Stig Kongsfelt med at orien-
tere om, at kommunen netop nu arbejder på 
at give mulighed for, at forsamlingshuse kan 
søge kommunale tilskud, hvilket han vil ven-
de tilbage med mere om senere.

7. Valg af bestyrelsen.
På valg er Hanne Hardis, Signe Olin og Mar-
tin Bjerring Iversen
Alle 3 blev genvalgt.

8. Valg af medlemmer til Den selvejende In-
stitut Hagested Hallen.
På valg til bestyrelsen er:
Chr. Hardis og Lotte Olsen
På valg til repræsentantskabet er Mogens 
Toftegaard Petersen og Kurt Petersen.
Alle blev genvalgt.

9. Valg af medlemmer til Den selvejende In-
stitution Huset i Hagested 
På valg bestyrelsen er Loa Kopling, Gyta Jen-
sen og Søren Noer
Alle 3 blev genvalgt.

10 Valg af revisor.
På valg er Jørgen Madsen
Også genvalg til Jørgen Madsen

11. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

12. Eventuelt.
Intet at berette.

Formanden afsluttede og takkede for frem-
mødet, takkede bestyrelsen for det gode 
samarbejde samt alle de frivillige, som laver 
et stort arbejde for fællesskabet.

Referatet godkendt den
Mogens Toftegaard Petersen
Formand
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Sølvagervej 2
4534 Hørve
Tlf. 59656128

Vi laver alt indenfor:

VVS · Varmepumper · GaSfyr 
Og er godkendt autoriseret VVS installatør samt KmO og Ve installatør.

vvs@vejlebyvvs.dk
www.Vejlebyvvs.dk
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Referat fra GENERALFORSAMLING 
i Hagested Lokalforum

1. Valg af dirigent. 
Stig Kongsfelt blev valgt til dirigent og som stem-
metællere Preben Jensen og Stig Kongsfelt.

2. Bestyrelsens beretning.
Formanden berettede om fordelingen af det 
kommunale tilskud for 2021 hvoraf midlerne til 
naturens dag – 3.000 kr. og 5.000 kr. til svæve-
bane ved shelterpladsen ikke er forbrugt. 
Disse beløb overføres til 2022, hvor man arbej-
der videre med legeredskaber.
 
Der har været møde med kommunen om even-
tuel opsætning af 48 m høj telemast på området 
ved shelterhladsen eller ved petanquebanerne. 
Lokalforum og beboerne i området gjorde ind-
sigelse mod begge placeringer. Kommunen har 
ikke henvendt sig yderligere om masten.

I september havde kommunen har inviteret 
til konference med deltagelse af omkring 150 
personer fra lokalfora, politikere og administra-
tionen. Formålet var at fremme samarbejdet 
og høre lokalområdernes ønsker til fremtiden 
– hvad kan man gøre bedre?
Der blev nedsat arbejdsgrupper, som arbejder 
videre med spørgsmålet og der er fremkommet 
med 15 anbefalinger.
I fortsættelse heraf er alle Lokalfora inviteret til 
møde den 30. marts 2022 med emnet ”Hvor-
dan får vi flere engageret i arbejdet med deres 
lokalområde – og hvordan kan man organisere 
arbejdet?”

Dette gav anledning til en debat om manglende 
kommunikation og orientering fra Lokalforum. 
Der var forslag om at Lokalforum gjorde sig 
mere synlige og orienterede mere samt at de 

tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Huset i Hagested

også deltog i arrangementer i lokalområdet. Be-
styrelsen tog dette til efterretning.

Formandens beretning blev godkendt og hele 
beretningen er vedhæftet referatet.

3. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabsføreren fremlagde regnskabet, som 
viste et lille overskud på 1.543 kr. og en egenka-
pital ved årets udgang på 12.044 kr. Regnskabet 
blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Fordeling af det kommunale tilskud på 16.000 kr.
Bestyrelsen fremlagde sit forslag til fordeling af 
tilskudsmidlerne.
3.000 kr. til ”Græsrødderne” til vedligeholdelse 
af slåmaskinen, 6.000 kr. til drift af Hagested Be-
boerforening – møder m.v. restbeløbet 7.000 kr. 
til afholdelse at Tour de France 2. juli 2022.
Vestsjællands Modeljernbane havde fremsendt 
ønske om et tilskud på 2.500 kr. til digitalisering 
af banen.
Bestyrelsens forslag blev godkendt og Vestsjæl-
lands Modeljernbane henvises til at søge midler 
i andre puljer i kommunen. Fællesskaber Stig 
Kongsfelt tilbød at hjælpe dem med det.

Forslag til vedtægtsændring af §7 - Der ønskes 
en tilføjelse sålydende:
Orienterer medlemmerne om Lokalforums 
møder og arbejde på hjemmesiden www.ha-
gestedby.dk 
Bestyrelsen havde drøftet forslaget og var enige 
i, at kommunikation er en god ting, men svær. 
De finder ikke, at ovennævnte tilføjelse er hjem-
mehørende i vedtægten, bl.a. fordi man skal 
tænke på, at det er frivillige, som står for driften 
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af siden. Selvfølgelig vil man bestræbe sig på 
bedst mulige orientering og kommunikation.
Forslaget kom ikke til afstemning, da en ved-
tægtsændring kræver 2/3 flertal, hvilket ikke 
kunne opnås, da bestyrelsen var i mod forslaget. 
Ændringen blev derfor ikke vedtaget.

5. Valg af bestyrelse
På valg er Hanne Hardis og Martin Bjerring 
Iversen
Genvalg til begge.

Valg af suppleanter for bestyrelsen
På valg er Jens-Knud Nielsen
Genvalg

Valg af revisor 
På valg er Jørgen Madsen
Genvalg

Valg af suppleant for revisor
På valg er Loa Kopling
Genvalg

6. Eventuelt.
Jens Knud orienterede om, at der til sommer 
vil blive en arbejdsdag/weekend hvor man skal 
have malet læskuret på shelterpladsen, som er 
overmalet med graffiti.
Der vil blive søgt midler til maling m.v. af Fæl-
lesskaberpuljen, som vores fællesskaber Stig 
Kongsfelt har anbefalet. Forhåbentligt er der 
frivillige, som vil hjælpe til med malerarbejdet.
Kontakt Jens-Knud på tlf. 21667893 hvis du vil 
hjælpe.

Formanden afsluttede og takkede for fremmø-
det, de frivillige for det store arbejde de gør i 
lokalsamfundet og det fine samarbejde i besty-
relsen.

Referatet godkendt den 
Mogens Toftegaard Petersen
Formand

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
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Samlet	oversigt	over	annoncørerne	i	Hagested	Nyt	2022	
Branche	 Navn	 Adresse	 Tlf.nr		 Mail/hj.side	
Antennemontøren	 Allente	 Nykøbing	Sjælland	 30	400	600	 www.tvservice.dk	

	
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	

2441	7236	
5943	6304	

www.begravelseholbaek.dk	
lmlykke@mail.dk	

Dagli`	Brugsen		 Dagli`	Brugsen	Gislinge	 Byvej	37	
	4532	Gislinge	
	

5946	3006	 04123@coop.dk	

Elinstallatør	 Nj	El	–	SERVICE	
El	installationer	Tele/Data	
installationer	

Vestergårdsvej	66		
4300	Holbæk	

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

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

5946	4720	
2046	1514	

emch@emch.dk	

Farvehandel	 Botex	 Rebslagervej	9	
4300	Holbæk	

5943	5070	
4019	6165	

holbak@botex.dk	
www.botex.dk	

Foderstoffer	 Butikken	 Præstebrovej	10,	
Hagested	4300	
Holbæk	

5946	0035	 	

Forsamlingshus	 Huset	i	Hagested	
Kultur-	og	Forsamlingshus	

Præstebrovej	2,	
Hagested	
4300	Holbæk	

	
3055	2008	

Hagestedfors@gmail.com.	

Frisør	 Salon	Sette	 Lærkevej	13	
4532	Gislinge	

5946	3371	 	

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	

Havecenter	 Audebo	Havecenter	
	

Nykøbingvej	96,		
4300	Holbæk	
	

5946	0409	 audebohavecenter@mail.dk	
www.Audebo-havecenter.dk	

Haveservice	 Hestia	 Ny	Hagestedvej	5	
4532	Gislinge	

4098	0610	 hestia@mail.dk	

Kartofler	 Lammefjords	Kartofler	
Kaj	Andersen	

Strandvejen	3	
Gislinge	Lammefjord	
4532	Gislinge	

5946	3146	 kartofler@mail.tele.dk	

Låseservice	 Leifs	Låse	Service	 Damvej	21	
4300	Holbæk	
	

5946	0319	
2045	5592	

lls@indbakke.dk	

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

3536	2222	
	

	

Rideudstyr	 	Butikken	 Præstebrovej	10	
4300	Holbæk	

5946	0035	
2275	5213	

	

Slagter	 Gislinge	Slagterforretning	 Byvej	9,	Gislinge	
4532	Gislinge	

5946	3067	
	

	

Smedie	&	VVS			 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	

VVS	 Vejleby	VVS	 Sølvagervej	2	
4534	Hørv	
	

5965	6128	 vvs@vejlebyvvs.dk	
www.Vejlebyvvs.dk	

	



Trundholm Tryk 3 5931 5003

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

Rabatpriser	for	pensionister

Lærkevej	13	-	4532	Gislinge
Tlf. 5946 3371

Jeg  holder ferielukket 
onsdag den 13. juli til den 30 juli 2022 

– begge dage inkl..
Jeg ønsker jer en god sommer!


