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Blad nr. 6 Deadline 30. oktober Udkommer 26. november

Af hensyn til det grafiske arbejde skal vedhæftede filer være 
word-dokumenter og billeder vedhæftes som jpg-filer.
Færdige annoncer må godt fremsendes som PDF-filer.
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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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Ordsprog til eftertanke
Hvor	ofte	bruger	vi	ikke	ordsprog	til	at	udtrykke	
os	med	”Uden	mad	og	drikke,	duer	helten	ikke”	
–	eller	”Hvo	intet	vover,	intet	vinder.”	–	Et	ord-
sprog	er	et	simpelt,	men	konkret	udsagn,	som	
vi	bruger	i	folkemunde.	Nogle	ordsprog	trækker	
smilet	frem	–	eller	et	”Ah-ha!”.	Andre	ordsprog	
har	en	form	for	sandhed,	som	bygger	på	logik,	
visdom,	fornuft	eller	erfaring,	og	som	giver	stof	
til	 eftertanke.	 Ofte	 bruges	 ordsprog	 som	 om-
drejningspunkt	for	festtaler.

Er	man	Ga-Jol	spiser,	kan	man	ikke	undgå	at	læse	
Ga-Jol	pakkens	ordsprog.	Den	første	Ga-Jol	kom	
på	markedet	i	1933,	men	i	1974	tænkte	Galle	&	
Jessens	 direktør	 Lunøe,	 at	 ordsprog	 på	 Ga-Jol	
pakkerne	ville	give	forbrugerne	et	incitament	til	
at	vælge	Ga-Jol	 fremfor	de	svenske	Läkerol	og	
Delfol,	som	var	konkurrenter.

En	af	dem,	som	gennem	tiden	har	haft	ansvaret	
for	ordsprogene	er	Lars	Rasmussen,	som	i	1999	
udtalte	i	interview	til	Jyllands	Posten	”Det	er	et	
stort	ansvar.	En	stor	del	af	Ga-Jol	mærkets	sjæl	
varetages	 af	 det	 lille	 ordsprog,	 som	 de	 fleste	
kender.	 Vi	 ved,	 at	 nogle	 folk	 samler	 på	Ga-Jol	
pakkerne	for	at	få	alle	ordsprogene.	Andre	gem-
mer	bare	de	pakker,	der	siger	noget	til	dem	og	
deres	eget	liv.”	siger	Lars	Rasmussen.

Her	er	nogle	aktuelle	ordsprog	fra	Ga-Jol	pakker:
”Ja og nej er enkle ord, men oftest dem, der kræ-
ver den største beslutning.”
Mette	Frtitzbøger

”Mange mennesker forsømmer den lille lykke, 
fordi de venter forgæves på den store.”
Dale	Carniegie

”Problemet med arbejde er, at det griber vold-
somt ind i ens frihed.”
Maise	Njor

”Livet er smukt og skrøbeligt. Tager du på det 
med for megen alvor, brister det.”
Josefine	Ottesen

”Hvad mange af os mest af alt behøver, er nogle, 
der får os til at gøre det, vi kan.”
Ralph		Waldo	Emerson

I	litteraturen	anvender	forfattere	ofte	ordsprog	
som	indledning	til	deres	bog	eller	til	de	enkelte	
kapitler	 i	bogen.	 I	 indledningen	 i	Margaret	At-
woods	 bog	 Gilaeds	 døtre	 læste	 jeg	 for	 nyligt	
dette	ordsprog:	
”Frihed er en tung byrde at bære, en stor og sæl-
som byrde for sjælen. Den er ikke en gave, man 
får, men et valg, man træffer, og valget kan være 
svært.”
Ursula	K.	Le	Guin	/	Atuans	grave.

Et	ordsprog,	som	gav	stof	til	eftertanke.	Hvad	er	
frihed,	og	hvad	bruger	vi	friheden	til.	Frihed	til	at	
vælge,	hvordan	vi	vil	leve	vores	liv.	Frihed	til	at	
udtrykke	vores	tanker	og	sætte	dem	til	debat.	Vi	
styrker	friheden	ved	at	lytte	til	andres	meninger	
og	respektere	den	frihed,	andre	har	til	at	mene	
noget	andet.	 Sætter	 vi	pris	på,	 at	 vi	 lever	 i	 et	
samfund	med	 et	 velfungerende	 demokrati	 og	
er	vi	gode	nok	til	at	bruge	friheden	på	en	sober	
måde?

Men	vi	må	selv	stå	til	ansvar	for	de	valg,	vi	væl-
ger	i	frihedens	navn.	

Redaktøren på vegne af redaktionen.
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Hagested Lokalområde savner nye kræfter
Igen	og	 igen	kommer	det	på	tale	ved	bor-
germøderne,	 at	 Hagested	 Lokalforum	 og	
dermed	 lokalområdet	 kunne	 få	 glæde	 af	
ny	 inspiration	 fra	 ”den	 unge	 generation”.	
Derfor	har	nogle	borgere	tænkt	at	gøre	et	
synligt	forsøg	på	at	tage	initiativ	til	at	få	nye	
kræfter	og	 inspiration	med	”på	banen”.	 	–	
Hagested	 Nyt	 har	 besøgt	 Dorte	 Ravnholt	
Petersen,	som	gennem	20	år	har	været	en	
aktiv	borger	i	Hagested.	Hun	har	taget	hele	
vejen	som	aktiv	forældre	i	Børnehuset	i	Ha-
gested,	var	en	af	de	forældre,	som	engage-
rede	sig	i	at	gøre	overgangen	for	børnene	så	
nem	som	muligt,	da	Skolen	i	Hagested	skul-
le	nedlægges	og	overføres	til	Tuse	Skole,	og	
senere	var	hun	aktiv	i	mor/barn	gymnastik,	
Lokalforum,	Menighedsrådet	og	Beboerfor-
eningen.	For	Dorte	har	det	været	vigtigt	at	
engagere	sig	i	lokalområdet	for	at	medvirke	

til	at	bevare	og	skabe	gode	forhold	for	dat-
teren	Mie	samt	indhold	i	eget	voksenliv.

Er der noget helt særligt, du kan tænke til-
bage på?
”Ja,	da.	Kan	du	huske,	da	vi	 i	 Lokalforums	
regi	lavede	De	unges	Rum.	Da	de	nye	byg-
ninger	ved	Hallen	var	 færdige,	 foreslog	vi,	
at	 vi	 kunne	 indrette	et	 lokale	 i	den	gamle	
bygning	til	de	unge.	De	var	selv	med	til	at	
købe	ind	og	indrette	lokalet	samt	lave	ret-
ningslinjer	for	deres	færden	i	huset.	Vi	tog	
dem	også	på	en	teatertur.	De	unge	var	me-
get	 glade	 for	 processen	 med	 de	 voksne.	
De	oplevede	virkelig,	hvad	man	kan	skabe	
sammen,	og	hvad	fællesskabet	kan	betyde.	
Nu	er	de	unge	blevet	voksne,	så	rummet	er	
overgået	til	andre	formål.	

Har du undervejs følt, at arbejdsbyrden var 
for meget?
”Nej!	Man	behøver	jo	ikke	at	holde	en	mas-
se	møder.	Opgaverne	fordeler	man	mellem	
sig.	Og	så	er	vi	et	lille	lokalsamfund.	Det	vig-
tige	er,	at	vi	 inspirerer	hinanden,	og	så	ta-
ger	vi	enkeltvis	de	opgaver	til	os,	som	man	
er	god	til.	Det	er	ikke	en	stor	byrde	–	men	
sjovt.	Det	er	selvfølgelig	mest	inspirerende,	
hvis	fællesskabet	støtter	op.	–	At	samle	bør-
nene	giver	et	fint	fællesskab.”

Hvad mener du er vigtigt for fremtiden?
”Der	er	flere	grupper,	som	gør	et	stort	arbejde	
for	den	natur,	vi	har	så	meget	glæde	af.	Vores	
sportsaktiviteter	skal	endelig	bevares	til	glæ-
de	for	børn	og	voksne,	fordi	de	giver	et	godt	
fællesskab.	Og	 ikke	mindst	at	bevare	Natur-
børnehaven.	Den	betyder	så	meget	for	famili-
erne.	Og	sjældent	at	have	så	lille	en	institution	
i	nærmiljøet.	Den	bevares	ikke	”af	sig	selv.”
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For	Dorte	er	det	så	umådeligt	vigtigt,	at	man	
som	borger	går	aktivt	 ind	i	fællesskabet	til	
glæde	for	det,	som	vi	er	fælles	om	–	vores	
lokalsamfund.	Dortes	slagord	er:	”Vi spirer 
– vi gror, og vi blomstrer”. 

Mød op til Lokalforums generalforsamling. 
Vi har behov for nye kræfter.
Se annonce om generalforsamlingen her i 
bladet side 33.

Foto Hanne V. / Tekst Ida M.

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK

Nygade 1 • 4560 Vig • Telefon 59 31 50 03 

Jan@Trundholmtryk.dk • TrundholmTryk.dk
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Den 10. maj 2017 modtog redaktionen føl-
gende mail:

Ny aktivitet i lokalområdet.
Svinninge Modeljernbane har af Holbæk 
Kommune fået anvist lokaler i stueplan i den 
nordlige ende af Hagested gamle skole, nu 
Børnehuset Hagested.
Som det fremgår af navnet har vi tidligere 
haft til huse i lejede lokaler i Svinninge. Dem 
har vi forladt, og den ret store modelbane 
står i øjeblikket pakket sammen i en con-
tainer. Med dette udgangspunkt glæder vi 
os til at genetablere modelbanen i de nye 
lokaler - selvom der vil gå et stykke tid, inden 
det er noget, der kan køre.
Vi er - synes vi selv - nogle ikke helt unge 
“herrer”, men meget venlige og omgæn-
gelige, der deler interessen for modeltog. 
Med den nye geografiske placering er vi 

Nordvestsjællands Modeljernbane 
hører hjemme i Hagested

naturligvis åbne for nye lokale medlemmer 
med samme interesse.
Vi ser frem til det nye naboskab og vil med-
virke til det bedste samarbejde i fremtiden.

Venlig hilsen Allan Risgård Jensen - For-
mand for Svinninge Modeljernbane

Tiden	var	 inde	til	et	besøg	hos	modeljern-
baneklubben	i	klubbens	åbningstid	om	ons-
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dagen	kl.	18.00	til	21.00.	Klubben	har	æn-
dret	fornavn	fra	Svinninge	til	Nordvestsjæl-
land,	 og	meget	 er	 sket	 siden	 2017	 i	mod-
eljernbanens	 lokaler	 i	 Hagested.	 Vi	 kunne	
konstatere,	 at	 det	 at	 bygge	 en	modeljern-
bane	op	fra	bunden	kræver	perfektionister,	
og	det	er	de	medlemmer,	som	snart	er	fær-
dige	med	hele	baneanlægget.	

Skinnernes	sammenføjninger	skal	være	helt	
nøjagtige.	Banens	hældninger	og	buede	sv-
ing	må	ikke	medføre,	at	togene	”smides	af”.		

Alle	huse	er	samlesæt.	Lige	nu	kører	togene	
med	et	analogt	system	med	en	transformer,	
og	alt	materiel	er	af	mærket	Märklin.	I	frem-
tiden	planlægges,	at	der	skal	ske	en	moder-
nisering	 af	 teknikken	 til	 et	 digitaliseret	 sy-
stem,	 så	man	 kan	 køre	med	 sin	 ipad	 eller	
iphone.	Der	er	gang	i	driften,	for	en	mobil-
station	kan	køre	med	op	til	10	tog.

Der	var	 ingen	tvivl	om,	at	Allan	Risgård	 Jen-
sen,	som	har	været	formand	i	10	år,	og	John	
Traulsen,	 som	 er	 næstformand,	 virkelig	
brænder	 for	 at	 skabe	en	 interesse	også	hos	
andre.	 Klubben	 har	 med	 fraflytningen	 fra	
Svinninge	ændret	navn	fra	Svinninge	Model-
jernbane	 til	 Nordvestsjællands	Modeljern-
bane.	Klubben	har	14	medlemmer,	som	har	
deltaget	i	opbygningen	af	modeljernbanen	i	

foreningens	nye	lokaler	i	Hagested.	Forenin-
gen	råder	over	det	store	lokale	til	banen,	et	
mindre	 lokale	 hvor	 de	 har	 fremtidsplan-
er	 om	 en	 bane	 for	 børn,	 et	 køkken	 og	 et	
kælderlokale	samt	toiletforhold.
I	Danmark	er	der	mange	modeljernbaneklub-
ber,	som	for	det	meste	fungerer	som	lukkede	
klubber,	mens	denne	modeljernbaneklub	er	
en	åben	klub.	Det	er	svært	at	skaffe	midler.	
Kontingent	 for	medlemskab	 er	 kr.	 500,	 for	
pensionister	kr.	250,	for	børn	kr.	100,	og	en	
familie	kan	blive	medlemmer	for	kr.	750.	Så	
ansøgninger	til	fonde	skal	der	skrives	nogle	
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Aprilfestival – teater for små & store 
Verdens største turnerende festival med scenekunst for børn og unge

Som	tidligere	omtalt	i	Hagested	Nyt	afholdes	Aprilfestival den	19.	–	26.	april	2020.	Lokalt	
samarbejder	Tuse	Næs	og	Hagested	Lokalområder	omkring	arrangementerne	for	såvel	
små	som	store	i	området.	Under	festivalen	deltager	mere	end	100	teatre	med	omkring	
750	gratis	teateropførelser	i	hele	kommunen.

I	december	blev	alle	ansøgninger	om	teaterforestillinger	indsendt.	Nu	fordeles	og	koor-
dineres	 forestillingerne,	 og	 derefter	 vender	 vi	 tilbage,	 hvad	 der	 bliver	 aktuelt	 i	 vores	
lokalområder.	Hagested	Nyt	nr.	2	bliver	et		specialnummer	med	emnet	Festival	2020.

Få	flere	oplysninger	om	festivalen	på	www.aprilfestival.dk	
	 	 	 														(Kilde: Holbæk Kommune / Teatercentrum)
På	vegne	af	samarbejdet	Tuse	Næs	og	Hagested	Lokalområder

 / Ida M.

stykker	 af.	 Det	 er	 nok	 mest	 en	 udpræget	
mandesport,	men	klubben	nyder	godt	af	et	
par	kvindelige	støttemedlemmer.

Hvad er det, som	 trækker dig John, ved 
denne fritidsaktivitet?
Min	interesse	bunder	i,	at	jeg	tidligt	i	arbe-
jdsliv	var	lokomotivfører,	så	jernbaner	ligger	
naturligt	 lige	 for.	Som	pensionist	begyndte	
jeg	at	samle	en	gammel	Märklin	modeljern-
bane.	Jeg	ville	lave	det	så	naturtro	som	mu-
ligt	 og	 digitalt.	 Elektronikken	 er	min	 store	
interesse.	–	Så	fik	jeg	øje	på	klubben	og	det	

sociale	 samvær,	 som	 den	 kunne	 byde	 på,	
så	 jeg	 sluttede	mig	til	gruppen.	Det	er	 jeg	
meget	glad	for.

Allan	og	John	håber	på,	at	de	snart	kan	in-
vitere	 til	 Åbent	 hus	 i	 løbet	 af	 sommeren.	
Hagested	Nyt	skal	nok	bringe	 invitationen.	
De	 glæder	 sig	 til	 at	 præsenteret	 et	 stykke	
”legetøj”	 for	såvel	voksne	og	 forhåbentligt	
også	snart	 for	børnene,	hvor	eftermiddag-
såbent	bliver	aktuelt	 for	den	gruppe	med-
lemmer.

Foto Hanne V / tekst Ida M
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Ny virksomhed i Ny Hagested - Ny Polstring
Den	22.	november	2019,	på	Anja	Gunder-
sens	fødselsdag,	var	det	åbent	hus	på	Lan-
devejen	83	i	Ny	Hagested	i	Anjas	nye	værk-
sted.	 Den	 1.	 december	 kunne	 Anja	 skrive	
selvstændig	 erhvervsdrivende på	 sit	 CV.	
På	 samme	 adresse	 har	 hendes	mand	 Tor-
ben	virksomheden	Plæneklipperservice	og	
flaget	med	Stiga	vejre	 i	 indkørslen.	–	Anja	
og	Torben	er	opvokset	 i	Ny	Hagested	og	 i	
Audebo,	 så	 familien	med	 to	børn	 føler	 sig	
”hjemme”	i	Hagested	Lokalområde.

I	2002	gik	Anja	målrettet	efter	den	uddan-
nelse,	 som	 interesserede	 hende,	 og	 som	
blev	 hendes	 passion	 –	 møbeldesign.	 Ud-
dannelsen	 startede	 som	 salgsassistent	 i	
møbelbutikken	 Design	 Center	 i	 Roskilde.	
Anja	 ville	mere	end	at	 sælge	møbler.	Hun	
ville	 også	 gerne	 præge	 dem,	 hvorfor	 hun	
videreuddannede	 sig	på	Møbelværkstedet	
i	 Osted.	 Anja	 blev	 møbelpolstrer	 i	 2012	

med	fine	karakterer.	Hendes	mester	indstil-
lede	hende	 i	2013	til	en	præmiering,	 som	
afholdes	 hvert	 år	 for	 alle	 håndværksfag	
på	Københavns	Rådhus.	Ved	den	 lejlighed	
deltager	 Dronning	 Margrethe	 altid,	 så	 da	
Anja	blev	indstillet	til	bronzemedalje	for	sit	
svendestykke,	 fik	 hun	 i	 tilgift	 et	 kongeligt	
håndtryk.	–	Så	fulgte	de	år,	hvor	det	var	tid	
at	 stifte	 familie,	 så	 Anja	 vendte	 tilbage	 til	
Design	Centret	på	nedsat	tid,	indtil	hendes	
drøm	om	eget	værksted	for	møbelpolstring	
kunne	gennemføres.

Her sidder vi i dit hyggelige værksted. Når 
du siger, at du ”arbejder med møblet med 
respekt for dets historie”, hvad mener du 
så?
”Designmøbler	 skal	 fortsat	 fremstå	 med	
den	kvalitet	og	originalitet,	som	det	er	skabt	
med.	Jeg	går	ikke	på	kompromis.	Jeg	har	et	
stort	kendskab	til	designermøbler	gennem	
min	uddannelse,	så	det	har	jeg	stor	respekt	
for.

Er	det	gamle	møbler,	 laves	de	 i	den	 tradi-
tionelle	stil	og	med	de	gamle	metoder.	Vig-
tigst	for	mig	er,	at	jeg	udfører	et	godt	stykke	
håndværk,	 som	 kunden	 kan	 være	 tjent	
med.	–	Med	min	faglige	baggrund	laver	jeg	
også	prototyper	for	designere	og	involveres	
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af	indretningsarkitekter	for	kreative	løsnin-
ger,	så	jeg	laver	mange	forskellige	opgaver.”

Er dine opgaver kun af de store? Hvad med 
små opgaver?
”Nej	da”	smiler	Anja	”jeg	laver	lige	fra	at	re-
parere	hynder	til	en	campingvogn	til	de	helt	
store	opgaver.	Ingen	opgaver	er	for	små	el-
ler	 for	 store.	 Ud	 fra	 kundens	 beskrivelse,	
som	 godt	 kan	 være	 et	 foto,	 eller	 helst	 at	
møblet	er	 leveret	til	mit	værksted,	taler	vi	
om	ønsker	og	muligheder	og	kunden	får	et	
prisoverslag.	Jeg	har	ikke	mange	materialer	
i	mit	 værksted,	 for	opgaverne	er	 individu-
elle.	Jeg	skaffer	de	materialer,	jeg	skal	bruge	
til	opgaven.”

Kan du mærke den nye udvikling, at vi skal 
tænke på klimaet og folk derfor ikke siger: 
”byt til nyt”, men bruger det gamle?
”Ja	–	det	kan	jeg.	Jeg	mærker	tydeligt	tren-
den	gennem	de	sidste	mange	år,	at	genbrug	
og	retro	er	in.	Folk	tænker	meget	på	miljø	

–	og	kan	lide	den	nostalgi,	der	er	i	de	gamle	
ting.	–	Jeg	kender	to	møbelsnedkere,	som	
oplever	det	samme,	og	som	jeg	kan	henvise	
til	ved	andre	møbelopgaver.”

Der	er	ikke	mange	i	vores	område	som	har	
specialiseret	 sig	 i	dette	 fagområde.	Derfor	
har	 det	 været	 vigtigt	 for	 Anja	 at	 sprede	
kendskabet	til	 sit	værksted.	Hun	er	på	so-
ciale	medier,	er	synlig	i	lokalaviserne	og	er	
blevet	 medlem	 af	 Holbæk	 Erhvervsforum	
og	er	i	en	gruppe	med	iværksættere	af	for-
skellige	erhverv.	Et	rigtigt	godt	netværk,	så	
jeg	har	store	forhåbninger	til	fremtiden.

En	spændende	snak	i	et	værksted,	som	ty-
deligt	er	indrettet	med	tanke	for	god	ergo-
nomi	med	hæve-	/	sænkeborde,	for	tunge	
møbler	skal	op	i	øjenhøjde	og	skal	vendes	
og	drejes,	 symaskiner	og	en	 særdeles	flot	
orden	i	skabene	med	værktøj.

Foto Hanne V. / tekst Ida M.
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Arrangør:
Hagested Gymnastikforening HG 29

På gensyn!

Søndag den 23. februar 2020 i
Hagested-Hallen
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Gymnastikopvisning
i Hagested Hallen

Lørdag	den	21.	marts	2020	kl.	14.00	
(der	er	fri	entre)

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

Venlig	hilsen	

Hagested	Gymnastikforening
HG	29
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          Hagested IF

Igen i år holder vi det årlige gode

55 spil med de fine gevinster!

Søndag den 8. marts og
Søndag den 22. marts
kl. 14.00 i Hagested Hallen

GAVE-BANKOGAVE-BANKO

Udover	 gevinsterne	 ved	 bankospillet,	 trækkes	 der	 lod	
om	5	x	½	flaske	snaps	på	det	anførte	nummer	på	den	til	
bankospillet	udarbejdede	brochures	forside	-	vel	at	mærke	
hvis	man	er	tilstede	ved	bankospillet.
At	 bankospillet	 kan	 gennemføres	 med	 overskud	 til	
foreningerne,	 beror	 på	meget	 stor	 velvilje	 fra	 et	 væld	 af	
firmaer	fra	Hagested,	Tuse	Næs	og	omegn	samt	fra	Holbæk,	som	sponserer	
de	 flotte	 gevinster.	 Firmaerne	 er	 annonceret	 i	 det	 omtalte	 hæfte,	 som	
udgives	i	forbindelse	med	bankospillet.
Ting	der	kan	købes	til	arrangementet:	kaffe/the,	øl/vand	samt	kage	og	slik.

      	 	 Med venlig hilsen Hagested Idrætsforening

HAGESTED IF GAVEBANKO 2020
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GENERALFORSAmLING

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00
I Hagested Hallens cafeteria

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

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

Med	venlig	hilsen
Bestyrelsen HG 29

TAK til HG 29
Jeg	vil	sige	TAK	til	bestyrelse	og	udvalg	for	
jubilæumsarrangementet	ved	 fejringen	af	
foreningens	90	år.	TAK	til	alle	fremmødte,	
tidligere	 og	 nuværende	 medlemmer	 og	
TAK	til	dem	som	har	prøvet	at	samle	flere	
af	de	gamle	hold.
Det	var	rart	at	se	så	mange	som	jeg	kendte	
og	mange	som	jeg	havde	været	træner	for.
Det	 er	 nogle	 dejlige	minder	 at	 tænke	 til-
bage	på.
Venlig	hilsen
Kent	 Larsen,	 tidligere	 formand,	 tidligere	
træner	og	med	i	foreningen	gennem	50	år.
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KALENDER - Det sker der i lokalområdet
Februar 2020 	
Onsdag	den	5.	 19.30	 Foredrag	i	Hagested	Aftenhøjskole	”Polarskolen”.	Gregers		
	 	 Gjersøe	fortæller	om	sin	fascination	af	de	arktiske	egne	og		
	 	 formålet	med	at	oprette	skolen.	Sted	Huset	i	Hagested	
	 	 Kultur-	og	Forsamlingshus.
Torsdag	den	6.	 18.00	 Kirken	inviterer	til	Hagestedaften	med	menighedsmøde.
	 	 Kl.	18	i	kirken.	Kl.	19	i	forsamlingshuset.	Tilmelding	til	spisning	
	 	 til	Mikkel	Vale	–	miva@km.dk	eller	30519943
Tirsdag	den	18.	 18.00	 Kirken	inviterer	til	Øl-smagning.
	 	 Hør	om	og	smag	på	Munkebryg	og	Klosterøl	i	Hørby	Kultur-	
	 	 og	Forsamlingshus.
	 	 Tilmelding:	anekk1208@gmail.com
Onsdag	den	19.		 19.30	 Foredrag	i	Hagested	Aftenhøjskole.	Knud	Hansen	fortæller		
	 	 om	en	landsbydrengs	oplevelser	og	om	sine	rejser	på	de	7		
	 	 kontinenter.	Sted	Huset	i	Hagested	Kultur-	og	Forsamlingshus.
Torsdag	den	20.		 19.00	 HG	29	holder	generalforsamling	i	Hagested	Hallen
	 	 Tilmelding	til	spisning	senest	14.	februar
Søndag	den	23.		 	9.30	 Fastelavnsgudstjeneste	i	kirken	–	kom	gerne	udklædt.
	 10.30	 HG	29	holder	Fastelavnsarrangement/tøndeslagning	i		
	 	 Hagested	Hallen

Marts 2020 	
Onsdag	den	4.	 19.30	 Foredrag	i	Hagested	Aftenhøjskole.	Carsten	Andersen,	Holbæk	
	 	 giver	gode	råd	om	tryghed	i	hverdagen	”Hvad	kan	man	gøre	for
	 	 at	undgå	indbrud,	overfald	og	tyveri”
	 	 Efter	pausen	vil	Carsten	fortælle	om	sin	tid	ved	politiet	-	sidst		
	 	 som	kommunikationschef.
Søndag	den	8.	 14.00	 HIF	holder	gavebanko	i	Hagested	Hallen
Lørdag	den	21.	 14.00	 HG	29	holder	gymnastikopvisning	i	Hagested	Hallen
Søndag	den	22.		 14.00	 HIF	holder	gavebanko	i	Hagested	Hallen
Torsdag	den	26.	 19.00	 Hagested	Beboerforening	og	Hagested	Lokalforum	holder	
	 	 generalforsamling	i	Huset	i	Hagested,	Kultur-	og	Forsamlingshus.

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

NYTTIGE NUmRE
Alarm,	akut	hjælp	ved	uheld	og	forurening	m.v.	 112
Akuttelefonen	ved	skader		 7015	0708
Lægevagten	 	 7015	0700
Falck	 	 7010	2030
Holbæk	sygehus	 	 5948	4000
Tandlægevagten	 	 2960	0111
Holbæk	Politi:	Anmeldelser	af	tyveri	eller	indbrud,	kontakt	til	en	bestemt		 114
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	Apotekets	åbningstider		 5943	0138
Mandag	-	torsdag:	 kl.	9.00	-	17.30	
Fredag		 kl.	9.00	-	18.00	
Lørdag		 kl.	9.00	-	13.00	
Løve	Apotekets	med	udvidede	åbningstider	 5943	2606
Mandag	til	fredag		 kl.	8.00	–	21.00
Lørdag	 kl.	8.00	–	13.00	og	igen	kl.	18.00	–	21.00
Søn-	og	helligdage		 kl.	10.00	–	15.00	
Slotscenteret	Apotek	 	 5945	0645	
Mandag	til	fredag		 kl.		9.30	–	18.00
Lørdag	 kl.	10.00	–	14.00	
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
OM BØRN: 
Katrinedalskolen afdeling Tuse 		
Områdeleder	Ib	Krogh	 	 7236	6399	
Pædagogisk	leder	for	0.	–	6.	kl.	Kirsten	Saxen	 7236	6398	
Pædagogisk	leder	for	7.	–	9.	kl.	Palle	Spånhede	 7236	2487	
Daglig	leder	SFO:	Jette	Kjær	Jørgensen	 7236	6336	
Hagested Naturbørnehus
Pædagogisk	leder:	Mette	Simonsen	 7236	5313
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½ side 

 

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

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

Opbevaring af 
campingvogn 
2 ton container lad 
Transport affald  
Græsslåning 
Levering af salt: 
10 kg i plastspand 
15 kg i sække 
25 kg i sække 
2 tons i løsvægt 
 
 
 

 

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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NYT FRA 

HAGESTED KIRKE
TÅRNAGENTER i Hagested Kirke
Lørdag den 22. februar kl. 13.00-17.00 
Igen i år kan nysgerrige børn være med, når vi har 
tårnagentdag for de 6-10-årige i Hagested Kirke. 
Vi skal på opdagelse i kirken, lave kreative aktiviteter og hyg-
ge med varm kakao. Børn i aldersgruppen får invitation med posten, 
men tilmeld dig gerne allerede nu på anekk1208@mail.com.

FASTELAVNSGUDSTJENSTE i Hagested Kirke
Søndag den 23. februar kl. 9.30
I kirken er der fortælling og salmer. Bagefter kan man få en kop kaffe 
eller kakao i våbenhuset. Når vi er færdige i kirken, går vi i Hagested 
Hallen, hvor vi skal slå katten af tønden. Kom gerne udklædt.

Tårnagent 007

PÅSKEN 2020
Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00 i Hagested Kirke
Aftengudstjeneste med efterfølgende påskemåltid. 
Maden er gratis, men tilmelding nødvendig på 3051 
9943 eller miva@km.dk senest tirsdag den 7. april.

Lørdag den 11. april kl. 21.00 i Hagested Kirke
Påskenatsgudtjeneste. Musik med Hagestedensemblet, 
fællessalmer og båltænding på kirkegården.

HAGESTEDAFTNER 6. februar og 5. marts
Vi går mod lysere tider, men det er stadig mørkt. Måske kan Hagested-
aftner med fællesspisning, sang og aftengudstjeneste lysne lidt på det.
Kl. 18.00 i Hagested Forsamlingshus. Kl. 19.00 i Hagested Kirke.  
Der er tilmelding til spisning senest dagen før på miva@km.dk eller 
3051 9943.
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JANUAR-FEBRUAR I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT

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

Søndag den  
2. februar

10.00 Sidste søndag efter Helligtrekonger 
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch

Torsdag den 
6. februar

--- Hagestedaften. Kl. 18.00 i kirken. Kl. 19.00 i Ha-
gested Forsamlingshus. Tilmelding til spisning på 
miva@km.dk eller 3051 9943.

Søndag den  
9. februar

--- Septuagesima
Vi henviser til Butterup Kirke kl. 10.00.

Søndag den 
16. februar

--- Seksagesima
Vi henviser til Tuse Kirke kl. 10.00.

Tirsdag den 
18. februar

18.00 ØL. Hør om og smag på øl i Hørby Forsamlings-
hus. Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Lørdag den 
22. februar

13.00-
17.00

Tårnagenter i Hagested Kirke. For de 6-10-årige.

Søndag den 
23. februar

--- Fastelavnssøndag:
9.30 Fastelavnsgudstjeneste i Hagested Kirke
13.00 Fastelavnsgudstjeneste i Udby Kirke

Fredag den 
28. februar

16.30-
18.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Fredag den 
28. februar

--- Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 
i Huset på Næsset.

Søndag den  
1. marts

10.00 Første søndag i fasten
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch

Torsdag den 
5. marts

--- Hagestedaften. Kl. 18.00 i kirken. Kl. 19.00 i Ha-
gested Forsamlingshus. Tilmelding til spisning på 
miva@km.dk eller 3051 9943.

Søndag den  
8. marts

10.00 Anden søndag i fasten
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den  
8. marts

Koncert med Soulmission i Hørby Kirke.
Billetter: 150 kr. købes på www.sidesporet.dk/event

Søndag den 
15. marts

10.00 Tredie søndag i fasten
Højmesse i Udby Kirke
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Søndag den 
22. marts

--- Midfaste
Vi henviser til Butterup Kirke kl. 10.00

Fredag den 
27. marts

16.30-
18.30

Børnekirke i Udby Kirke
Tilmelding: anekk1208@gmail.com

Fredag den 
27. marts

--- Vesper og Viser. Kl. 19.00 i Udby Kirke og kl. 20.00 
i Huset på Næsset.

Søndag den 
29. marts

10.00 Mariæ Bebudelsesdag
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den  
5. april

10.00 Palmesøndag
Højmesse i Udby Kirke med efterfølgende brunch

Torsdag den 
9. april

17.00 Skærtorsdag i Hagested Kirke
Aftengudstjeneste med efterfølgende påskemåltid 
i forsamlingshuset. Tilmelding på miva@km.dk.

Fredag den 
10. april

Langfredag 
Se hjemmesiden

Lørdag den 
11. april 

21.00 Påskenat
Gudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
12. apil

10.00 Påskedag
Højmesse i Udby Kirke

Mandag den 
13. april

10.00 Anden påskedag
Højmesse i Hørby Kirke

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

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

GRATIS
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NYT FRA NABOKIRKERNE
BØRNEKIRKE I UDBY KIRKE
Fredag den 28. februar kl. 16.30-18.30 
Vi får besøg af Jens Jødal fra Kirketeateret, som optræder med ’Den barm-
hjertige samaritaner’. Konfirmandstuen er omdannet til bamsehospital, og der 
er bamser, der har brug for plaster og forbindinger. Hvis din egen bamse eller 
dukke slået sig, må du gerne tage ham/hende med. Vi skal også lave vores 
eget, lille førstehjælps-kit. Menuen består af lasagne.

Fredag den 27. marts kl. 16.30-18.30
Påsken nærmer sig. I kirken hører vi om Jesu død og opstandelse, og bagef-
ter er der påskeløb på kirkegården. Vi spiser (påske)kylling og laver påskekrea 
i konfirmandstuen.

Tilmelding  
Send en mail til kirke- og  
kulturmedarbejder Ane K. 
Kjærsgaard på anekk1208@
gmail.com seneste onsdagen 
før.

KONCERT MED SOULMISSION
Søndag den 8. marts kl. 15.00 i Hørby Kirke
En gospeloplevelse med Jasmin Gabay, 
Linda Andrews, Marcel Gbekle og James 
Sampson. Billetter koster 150 kr. pr. pers. og 
kan bestilles via Sidesporets hjemmeside: 
www. sidesporet.dk/event/soulmission

VILD MED OPERA
Søndag den 19. april kl. 19.00 i Hørby Kirke
’Opera i provinsen’ disker op med uddrag 
af kendte operaer: Othello, Trubaduren, 
Macbeth, La Traviata, Nabucco m.fl. Der 
synges på dansk med fortæller, kor og solist 
Ingeborg Novrup Børch. Billetter koster 250 
kr. og kan købes på www.place2book.com.
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PRÆSTEN PÅ STUDIEORLOV
I præsternes overenskomst er der mulighed for, med jævne mellemrum, at 
søge om 3 måneders studieorlov med løn. Det er nok ud fra den idé, at hvor 
der kommer ord og tanker ud, skal der også ord og tanker ind. 
I efteråret søgte jeg og fik bevilget orlov i juli, august og september 2020. I 
min orlovsperiode vil biskoppen ansætte en vikar, så det almindelige kirkeliv 
vil fortsætte, og man kan selvfølgelig blive viet, få døbt sine børn og begravet 
sine kære, mens jeg er bortrejst.
Dengang: I vildmarken med kano, kors og kaffekedel
For otte år siden havde jeg også studieorlov. Jeg brugte tre måneder i den 
skandinaviske vildmark - mest nord for polarcirklen - med min kano, mit telt, 
min fiskestang og en enkelt bog. 

Min studieorlov havde to emner: Glæde og pilgrimstanken. Hver uge forkyn-
der præster det glædelige budskab, men bliver kirkegængere glade? Ligeså 
glade, som når ens favorit fodboldshold vinder? Som når man er nyforelsket? 
Som når man fanger en rekordfisk? Jeg tog ud i vildmarken ”på jagt efter de 
syv store glæder”; syv ting, der gjorde midaldrende mænd, som mig selv, 
godt kisteglade. Man kan finde tre små film på youtube om min rejse. Filme-
ne hedder: I vildmarken med kano, kors og kaffekedel. 

For det andet studerede jeg pilgrimsteologi: Hvilken åndelig gevinst er der 
ved at vandre afsted? Vi lutheraner tror jo ikke, at Gud er mere nærværende 
i Rom eller Betlehem, end han er i Megacentret i Holbæk. Alligevel kaster 
moderne mennesker sig ud på vandring og ofte med de gamle pilgrimsbyer 
som mål. Samtidig er pilgrimstanken meget levende i dag, forstået således at 
mange bruger billedet af en rejse, når de tænker over livet, og mange gen-
kender følelsen af eksistentiel fremmedhed og længsel efter mål. Og endelig: 
Når man er på vandring – på pilgrimsturen eller i vildmarken - finder man så 
sig selv? Og i givet fald, er det så egentlig et særlig interessant fund?

I år: Ødemarken kalder
Også i år ønsker jeg at bruge meget af min orlov i ødemarken i det nordlige 
Skandinavien. Jeg er ikke blevet stærkere de sidste otte år, så vi får se, hvor 
mange strabadser jeg kan klare. Men om alt går som planlagt, tager jeg 
afsted omkring 1. juli. 

Jeg skal selvfølgelig også studere denne gang. Emnet er en af de største 
grundbekymringer, jeg møder i mit arbejde som præst i Hagested og på Tuse 
Næs, nemlig den nuværende klimasituation. Ofte er klimaet kilde både til 
bekymringer og til konflikter i lokalsamfundet.

I skal nok ikke forvente, at jeg kommer til at finde svaret på, om man skal 
bruge plast- eller stofposer, om man skal tage offentlig transport eller privat-
bilen, om man skal spise plante- eller flæskefars. Det kan andre svare meget 
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bedre på. Nej, som præst og teolog prøver man nok at se tingene fra andre 
synsvinkler. Og jeg ønsker faktisk at være en kvalificeret samtalepartner og 
ikke blot tale ud fra intuition.

Tre nedslag på det teologiske klimalandkort 
Det er især disse tre områder, som kommer til at få min opmærksomhed: 

Gener, magt og undergang. 

For det første noget, der handler om gener og Jesus. Kristne tror på, at Gud 
blev menneske, da Jesus blev født. Altså at Gud solidariserede sig fuldstæn-
digt med mennesket. Men – ud fra moderne forskning – er et menneske 
en organisme, der er vært for et utal af andre organismer, som fx bakterier. 
Desuden har vi fælles genmateriale med alle levende organismer: ca. 99 % 
fælles med chimpanser, mus ca. 60 % og træer ca. 25 %. Hvad betyder dette 
genetisk slægtskab med resten af verden? Og hvad betyder det for vores for-
ståelse af Gud, der blev menneske – altså en organisme med genfællesskab 
med andet liv? 

For det andet er det en almen erfaring, at mennesket er en særdeles magt-
fuld faktor her på jorden. Vi påvirker markant kloden og de andre skabningers 
liv. I Bibelen omtales også menneskets magt: De skal herske over dyrene etc. 
Men hvad vil det sige at herske, når vi har et forbillede i Jesus som konge? 
Han gav sit liv for sit folk. Mon ikke det betyder, at kristne mennesker i et vist 
omfang må ofre, om ikke andet, så blot lidt bekvemmelighed, hvis vi vil efter-
ligne Vorherre som magtfaktor?

For det tredje så præges klimadebatten af undergangsstemning. Længe før 
co2-udslip truede med menneskehedens udslettelse, har der i den kristne ver-
densforståelse været en bevidsthed om, at alt, der er skabt – fra de mindste 
celler til de største galakser - før eller siden skal forgå. Bibelen indeholder et 
væld af dommedagsscener, nogle får os til at bævre af rædsel, andre fylder os 
med håb. Klimakrisen minder os om livets skrøbelighed, og måske tydeliggør 
det meningen af tanker, som ellers generelt har været sat på standby i mange 
år: Tanker om håb, tanker om verden i Guds hånd og tanker om den endelige 
forløsning.

I løbet af foråret ved vi, hvem der bliver vikar i juli, august og septem-
ber. Du kan kontakte mig på miva@km.dk eller 30519943 frem til 1. juli 
for eksempel, hvis du skal planlægge dåb eller bryllup.
Venlig hilsen 
Sognepræst Mikkel Vale
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Stort udvalg i
Haveplanter, stauder, granit, krukker, 

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

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

ET BESØG
VÆRD !

  

  
 
  

 
 

• Låse og nøgler 
• Alarmer 
• Gitre 

• Hjemmet 
• Sommerhuset 
• Firmaet 

Damvej 21 -  Hagested 
4300  Holbæk 
 

Tlf / fax: 59 46 03 19 
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Foreningsoversigt
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.	59	46	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.	29	71	41	79

Hagested Billardklub
Formand:	 Jens-Knud	Nielsen	 jkj.hagested@mail.dk	 tlf.	59	46	03	93
Kasserer:	 Kurt	Kristensen	 bmk10@privat.dk	 tlf.	26	29	05	57

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

Hagested Hallen       tlf.	59	46	04	49
Formand:	 Jacob	Kimer	 jklvvs@gmail.com		 tlf.	53	84	81	08
Tilsynsførende:		 Jørgen	Larsen	 	 tlf.	40	57	04	85

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

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

Vandværker:
Hagested	–	formand	Kurt	Kristensen	 bmk10@privat.dk	 tlf.	26	29	05	57
Ny	Hagested	–	formand	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	–	info@phoenixmc.dk	
Åbent	tirsdage	kl.	19.00	–	ikke	1.	tirsdag	i	måneden.	Facebook	eller	www.phoenixmc.dk	
Holbæk Rille Race	–	Nr.	14	B	–	Over	gården,	1.	sal	–	Preben	Netra		 	 tlf.	60	70	23	42
E.mail	p.netra@privat.dk	–	Facebook	Holbæk	Rille	Race.
Nordvestsjællands Modeljernbane Klub -	Damvej	14	A,	Hoveddøren,	Stuen.	
Formand:	Allan	R.	Jensen	-	Email:	post@nvsmjk.dk

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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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	 Hagested	Hallen	 	
	 18.15-19.45	 Fodboldtræning	herre	seniorer	 Fodboldbanen	
	 19.00	 Petanque		 Ved	Hagested	Hallen	

Onsdag	 10.00	 E.D.B.	 Mårsø	Centeret
	 13.00		 Ulige	uger	Andagt	og	café	 Mårsø	Centeret
	 13.00	 Lige	uger	Kaffe,	hygge	og	evt.	sang	 Mårsø	Centeret
	 17.15-18.00	 Gymnastik	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	 Badminton	–	efter	aftale	tlf.	2515	2702	 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
	 17.00-17.45	 Fodbold	børn	 Fodboldbanen
	 18.00-20.00	 Badminton	–	efter	aftale	tlf.	2515	2702	 Hagested	Hallen
	 18.15-19.45	 Fodboldtræning	herre	seniorere	 Fodboldbanen

Fredag	 13.30	 Der	strikkes	og	hygges	 Mårsø	Centeret

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

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

AKTIVITETER vinter/forår 2020

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

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

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Der	var	mødt	24	personer	for	at	høre	om	
udviklingen	i	lokalområdet.

Efter	 lokalforums	 formand	 Mogens Tof-
tegaard Petersens	 velkomst	 orienterede	
viceborgmester John Harpøth	om	møde-
rækken	i	alle	lokalområder	og	kommunal-
bestyrelsens	tanker	om	flere	boliger	i	kom-
munen,	 -	 også	 i	 lokalområderne.	 Det	 er	
vigtigt,	at	det	bliver	den	rigtige	boligtype,	
der	udvides	med.	Det	som	der	er	behov	for	
i	det	enkelte	lokalområde.
Politikkerne	er	kommet	for	at	lytte	til	lokal-
områdets	ønsker.

Fra	 administrationen	 opridsede	 Jakob 
Pollmann	statistiske	data	vedr.	befolkning	
og	 forventet	 befolkningsudvikling	 i	 lokal-
området.	 Antallet	 af	 ældre	 stiger,	 og	 der	
mangler	børnefamilier	og	børn.
Udbygningen	i	lokalområdet	skal	afpasses	
efter	behov.	Generelt	mangler	der	lejlighe-
der	og	rækkehuse,	så	der	kan	blive	frigjort	
parcelhuse	til	børnefamilier.

Else Nørgaard,	også	fra	administrationen,	
viste	hvilke	muligheder	der	 er	 for	 udbyg-
ning	i	Hagested	og	Mårsø.
•	 Et	mindre	areal	 ved	Præstebrovej	 15	

(Morten	 Henriksens	 administrations-
bygning)	til	rækkehuse.

•	 Et	 netop	 godkendt	 areal	 tilhørende	
Christian	 Hardis	 til	 5	 storparceller	 –	
vest	for	autoværkstedet.

•	 2	 parceller	 i	 udstykningen	 Præsteen-
gen/Præstehaven.

•	 I	Mårsø	mød	øst	areal	til	10	rækkehu-
se	eller	5	parcelhuse.

Referat fra BORGERMØDE 
om bosætningsstrategi i lokalområdet 

mandag	den	4.	november	2019	kl.	17	i	Huset	i	Hagested	Kultur-	og	Forsamlingshus

Spørgsmål:	 Ændres	 der	 på	 zonestatus	 i	
Mårsø?
Svar:	 Den	 nye	 udstykning	 bliver	 byzone,	
men	 eksisterende	 bebyggelse	 forbliver	 i	
landzone.

Mogens Toftegaard Petersen præsente-
rede lokalforums tanker og ønsker.
Ud	 over	 ovennævnte	 4	 områder	 er	 der	
også	tanker	om	følgende:
•	 Indrette	 boliger	 i	 overflødiggjorte	

landbrugsbygninger	 på	 ejendommen	
Præstebrovej	42

•	 Måske	 mulighed	 for	 bebyggelse	 på	
hjørnet	 af	 Nykøbingvej/Præstebrovej	
(Gl.	Lucernemelsfabriks	areal)

Desuden	 ønsker	 Lokalforum,	 at	 arealet	
syd	for	Hagested,	vest	for	Ny	Hagestedvej	
medtages	 i	 kommuneplanen	 til	 boligbe-
byggelse	 –	 eller	 evt.	 inddrages	 i	 perspek-
tivplanen.	
Her	tænkes	opført	alternativ	bebyggelse	–	
måske	seniorkollektiv,	mindre	ældreegne-
de	boliger,	så	byens	parcelhuse	kan	frigives	
til	 børnefamilier.	 Mange	 ældre	 ønsker	 at	
blive	i	området,	men	er	trætte	af	det	store	
hus	og	have.

Den	fremtidige	bebyggelse	skal	skabe	mu-
lighed	for	børnefamilier	både	i	eksisteren-
de	boliger	men	også	i	nye.	Naturbørnehu-
set	skal	bevares,	og	det	kræver,	at	børne-
tallet	fastholdes	eller	stiger.

Hvis	ikke	der	skabes	byggemuligheder	i	lo-
kalområdet,	ender	det	med	at	blive	et	re-
servat	–	uden	fremtidsmuligheder.
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Debat:
Spørgsmål:	Hvorfor har man ikke slået sig 
sammen med andre lokalområder,	Hage-
sted	 er	 jo	 et	meget	 lille	 område,	 så	man	
kan	lære	af	de	andre.
Svar:	Da	der	tidligere	har	været	kritik	af	at	
kommunen	 havde	 slået	 statistikken	 sam-
men	 for	Tuse,	Gislinge,	Hagested	og	Tuse	
Næs,	 er	 det	 valgt	 ikke	 at	 slå	 sig	 sammen	
om	mødet.
Det	er	vigtigt,	at	det	konkret	er	udbygning	
af	Hagested	lokalområde	man	taler	om.

Spørgsmål:	Vi mangler parkeringspladser,	
både	til	kirken	og	forsamlingshuset.	Vi	øn-
sker	 at	 inddrage	havearealet	 ved	 forsam-
lingshuset	til	 en	 fælles	p-plads.	Har	 kom-
munen	midler	til	at	hjælpe,	evt.	en	fond	vi	
kan	søge	midler	af?
Svar:	 Kommunen	 har	 ingen	 pulje,	 og	 der	
er	heller	ikke	penge	at	søge	i	udvalget	for	
klima	og	miljø.

Der mangler tilbud til teenagere.	 Deres	
skoleliv	 foregår	 udenfor	 lokalområdet,	
hvor	de	også	har	deres	omgangskreds.
Forslag: 
Man	kunne	gennem	lokalbladet	Hagested	
Nyt	indrykke	en	opfordring	til	de	unge	og	
deres	forældre	”Hvad	ønsker	 I	af	aktivite-
ter	i	lokalområdet”

Vi	skal	forsøge	at	skabe	det	tilbud,	de	ikke	
kan	få	andre	steder.
Find	et	par	unge	og	få	dem	med	ind	i	Lo-
kalrådets	 arbejde	 og	 hør,	 hvad	 de	 kunne	
ønske	sig.
Vi	har	et	godet	samlingssteder	for	de	unge.	
I	sommerens	løb	er	en	gruppe	mødtes	på	
shelterpladsen	og	har	tændt	bål	og	hygget	
sig.	Dejligt,	og	de	har	ryddet	pænt	op	efter	
sig.

Nye tiltag og arrangementer
Der	er	mange	arrangementer	i	kirken,	for-
samlingshuset	 og	 børnehuset.	 Der	 arran-
geres	mange	gode	og	spændende	ting.	Det	
skal	vi	være	stolte	af	–	man	skal	 ikke	give	
op.
Forslag:	
Nedsæt	arbejdsgrupper	til	enkelte	projek-
ter	og	skaffe	penge	via	fundraising	til	nye	
aktiviteter.
Hold	en	indianerfest	på	shelterpladsen	og	
vis,	at	I	ikke	vil	være	et	reservat.

Mogens	 Toftegaard	 Petersen	 afsluttede	
mødet	og	takkede	for	fremmødet.
Konklusionen	 og	 referat	 fra	mødet	 frem-
sendes	til	kommune.

Noteret	den	4.	november	2019
Jonna	Nielsen
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Hagested Lokalforum og
Hagested Beboerforening 

holder torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00
GENERALFORSAmLING i Huset i Hagested.

OPFORDRING fra Hagested Lokalforum
Hagested	Lokalforum	modtager	hvert	år	16.000	kr.	fra	Holbæk	kommune	til	aktiviteter	
i	lokalområdet.	

Alle	-	private	eller	foreninger	-	hjemmehørende	i	lokalområdet,	kan	søge	tilskud	fra	
denne	pulje	til	en	aktivitet/projekt,	som	er	til	gavn	for	hele	lokalområdet.	

Ansøgning	om	tilskud	sendes	til	Hagested	Lokalforum	med	beskrivelse	af	aktiviteten/	
projektet	samt	et	overslag	over	udgifter,	hvortil	der	søges	tilskud.

Ansøgninger	skal	 inden	den	20.	marts	2020	sendes	til	formand	Mogens	Toftegaard	
Petersen	–	mail:	mogenst@petersen.mail.dk	
Hagested	Lokalforum	vil	herefter	tage	stilling	til,	hvilke	ansøgninger,	der	kan	få	del	i	
midlerne.

Hagested Lokalforum

Inden generalforsamlingerne starter, vil projektleder Anders Lauritsen, Holbæk kom-
mune, fortælle om status for Istidsruten, som skal åbnes i foråret 2020
Stien langs kanalen til Audebo er p.t. under renovering til glæde for både cyklister og 
gående.

Herefter generalforsamling først for Hagested Lokalforum og derefter for Hagested Be-
boerforening. Dagsorden i h.t. foreningernes vedtægter.

Alle er velkomne – mød op og giv DIN mening til kende
Hagested Lokalforum og Hagested Beboerforening
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Medlemskontingent	kr.	125	om	året	pr.	person.
Til	 udflugter	 og	 til	 arrangementer	 med	 spisning	 er	 det	 nødvendigt	 med	 bindende	 tilmelding	
til	Bende	Andersen:	Tlf.	59	43	44	35	/	28	97	32	05,	e-mail:	bfa10@hotmail.com
Tilmelding	efter	først	til	mølle-princippet.	Tuse	Forsamlingshus	er	hjemsted	for	Pensionistforeningen.
Hjemmeside:	http://tuse.holbaek.dk/pensionist

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Planlagte arrangementer:
3. februar 2020 Kl. 13	 Livet er også til dig, Martin
	 	 Lars	Ringholm	fortæller	om	egne	oplevelser	som	elev	i		
	 	 folkeskolen	i	1970’erne,	hvor	han	på	tæt	hold	oplevede		
	 	 massiv	mobning.	
	 	 Pris:	175	kr.	inkl.	spisning.		
	 	 Tilmelding	senest	25.	januar.	Tlf.	28	97	32	05		

2. marts 2020 Kl. 14	 Generalforsamling
	 	 Efter	generalforsamlingen	vil	der	være	fællessang,	hvor	Max		
	 	 og	Knud	spiller	til.	
	 	 Pris:	60	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.		
	 	 Tilmelding	senest	24.	februar.	Tlf.	28	97	32	05.		

20. april 2020 Kl. 14	 Nyhavn på kryds og tværs
	 	 Kim	Greiner	fortæller	om	de	gamle	huse	og	deres	beboere,		
	 	 søfolkene,	bolværksmatroserne,	den	frække	periode	med		
	 	 Nyhavnspigerne,	De	røde	Hænders	Klub	
	 	 Pris:	60	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.	
	 	 Tilmelding	senest	8.	april.Tlf.	28	97	32	05	
	 	 Adgang	for	alle.

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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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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MÅRSØ OMRÅDECENTER

Ud over de faste arrangementer:
Søndag	den	23.	februar	kl.	13.00	
Fastelavnsfest	

Onsdag	den	1.	april	kl.	13.00	
Salg	af	den	nye	forårs-	og	sommerkollektion

Fredag	den	3.	april	kl.	12.00	
Påskefrokost	
Tilmelding	16.	–	20.	marts	på	Mårsø	
Centeret	ml.	kl.	11	og	12

Søndag	den	5.	april	kl.	13.00	
Påskemarked

På gensyn
Brugerråd	og	Kaffedamerne

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter. 

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
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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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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

Tak	til	alle	jer,	der	deltog	i	vores	udtrækning	af	et	gratis	juletræ	fra	Ny	Hagested	Juletræer	
&	 Pyntegrønt,	 hvor	 proceduren	 var,	 at	man	 likede	 vores	 december/januarnummer	 af	
Hagested	Nyt	på	Facebook	og	dermed	deltog	i	udtrækningen	af	juletræet.	26	personer	
deltog,	og	den	heldige	vinder	blev	Maja	Kjølsen.
Husk,	at	man	altid	kan	finde	det	nyeste	Hagested	Nyt	på	Facebook	og	også	finde	gamle	
numre	af	bladet	her.	

Tekst Hanne V.

Juletræ 2019
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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2020Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2019 

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

4532 Gislinge 
 

5946 0585  

Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet 
Paw Frederiksmose 

Damvej 12, Hagested 
4300 Holbæk 
 

2752 9880 gartner@frederiksmose.net 

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  

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

59463006 04123@coop.dk 

Elinstallatør Nj El – SERVICE 
El installationer Tele/Data 
installationer 

Vestergårdsvej 66  
4300 Holbæk 

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

Entreprenør Palle Jensen Smutvej 18, Mårsø  
4300 Holbæk 
 

5946 0314  

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

5946 4720 
2046 1514 

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  

Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested,  
4300 Holbæk 
 

5946 0319 
20455592 

 

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

 

Rideudstyr Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035 
2275 5213 

 

Slagter Gislinge Slagterforretning Byvej 9, Gislinge 
4532 Gislinge 
 

5946 3067 
Fax5946 3546 

 

Smed    Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 
 

5946 1266 
2166 7574 

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 

 

Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 
4532 Gislinge 

2333 9285  

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 
 

5946 1266 
2166 7574 

 



Trundholm	Tryk	3	5931	5003

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

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

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


