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Oplag 835 eksemplarer. 

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

Deadline for Hagested Nyt 2021:
Blad nr. 1 Deadline 4. januar Udkommer 28. januar
Blad nr. 2 Deadline 1. marts Udkommer 25. marts
Blad nr. 3 Deadline 3. maj Udkommer 27. maj

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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Glædelig jul og godt nytår fra redaktionen
Det	 er	 vist	 ikke	 helt	 usandt,	 at	 julen	 i	 år	
kommer	til	at	stå	sin	prøve.	–	Verden	er	”af	
lave”	,	og	vi	har	alle	vores	opmærksomhed	
rettet	 mod,	 hvordan	 coronaen	 udvikler	
sig.	Meget	 bliver	 anderledes.	 Ingen	 bed-
steforældredag	 i	 Hagested	 Naturbørne-
hus	–	kirkens	 julegudstjenesten	flyttes	til	
Hagested	Hallen	for	at	give	mere	plads,	så	
gæsterne	kan	sidde	med	afstand.	I	famili-
erne	skal	samværet	med	andre	nøje	gen-
nemtænkes.	 Hvem	 kan	 vi	 være	 sammen	
med,	og	hvem	må	vi	undvære.	Skal	vi	tage	
til	moster	Anna	i	Jylland	eller	hellere	blive	
hjemme?
Vi	 vil	 så	 nødigt	 være	 ”jule-lyseslukkere”,	
men	det	bliver	 så	vigtigt	 i	 år	at	passe	på	
hinanden,	og	se	frem	til,	at	vi	forhåbentligt	
får	et	godt	nyt	år,	hvor	vi	kan	bevæge	os	
mere	frit	og	lægge	mundbindene	i	skuffen.
Mange	 vil	 se	 det	 som	 formålstjenligt	 at	
handle	 julegaverne	 på	 nettet,	 så	 vi	 ikke	
skal	 møde	 så	 mange	 i	 butikkerne.	 Men	
man	kan	jo	også	starte	i	god	tid,	så	vi	for-
deler	 julehandlen	 over	 en	 længere	 pe-
riode.	Og	handle	lokalt,	for	selvfølgelig	vil	
butikkerne	 mærke	 det,	 hvis	 nethandlen	
bliver	det	foretrukne.
Sidste	år	i	Hagested	Nyts	julenummer	om-
talte	vi	hæftet	 fra	1945	Nu juler vi i Hol-
bæk	med	Holbæk	Gruk	af	Kumbel.	–	Heri	
er	bl.a.	to	vers	som	kan	lede	os	på	sporet	
til	at	handle	lokalt:

Handl	i	Holbæk!	 	
Så	handler	du	vel!	 	
Det	er	som	om	Pengene	 	
Bliver	hos	dig	sel`		

Gør	dine	indkøb	i	Holbæk
og	visk	til	din	Tegnebog	at:
voxer	din	By	i	Velstand
så	synker	du	selv	i	Skat.

I	år	har	vi	spurgt	Hagested	Naturbørnehus,	
om	de	ville	bidrage	med	en	juletegning	til	
julenummerets	bagside,	hvor	der	er	farver	
på.	Tak	for	den	meget	fine	tegning	J.

Redaktionen ønsker alle vore læsere og 
annoncører en god jul og et godt nytår 
2021.	Tak for et godt og fint samarbejde 
som gør, at Hagested Nyt stadig kan ud-
komme 6 gange om året med nyt til bor-
gerne fra Hagested Lokalområde.

På redaktionens vegne / Ida M.
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Mundbind kan overleve 450 år i naturen
Mundbindene har indtaget Hagested Lo-
kalområdes fortov.
Tiden	med	 corona	 og	 kravet	 om	 brug	 af	
mundbind	 i	 offentlige	 transportmidler	
medfører,	 at	 vi	 desværre	 finder	 mund-
bind,	som	ligger	og	flyder	flere	steder	på	
vores	vej	gennem	Hagested.	I	Hagested	er	
der	tænkt	på	muligheder	for	at	komme	af	
med	sit	affald,	hvorfor	der	er	opstillet	op	
til	flere	affaldsstativer	på	vej	fra	bussen	og	
gennem	byen,	og	 så	er	det	 fantastisk,	 at	
nogen	kan	finde	på	at	smide	dem	i	natu-
ren.
Ekspertisen	 siger,	at	mundbind	kan	over-
leve	op	til	450	år	 i	naturen.	Det	 i	sig	selv	
gør,	at	ingen	burde	smide	dem	i	naturen.	
Vi	opfordrer	kraftigt	alle	til	at	smide	dem	
i	skraldestativerne	eller	putte	dem	i	 lom-
men	og	tage	dem	med	hjem.
Tænk	 nu	 på	 naturen	 -	 og	 tænk	 også	 på	
Skraldekællingerne,	 som	 hver	 måned	 på	
vores	 vej	 gennem	 Hagested,	 skal	 samle	
dem	op!!!
Husk	det	nu!!

Foto:	Hanne	V	/	
Tekst:	Loa	Kopling,	borger	og	Skraldekælling
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TJ TØMRERSERVICE ApS
TOMMY 21 62 31 30
JØRN 20 25 64 36

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK

Der	er	opsat	en	ny	hjertestarter	i	Hagested	Lokalområde	-	i	Mårsø.	Den	er	sat	op	på:

Mårsø Centret, Tuse Næs Vej 15 A på terrassen

Der	er	skilt	ved	hovedindgangen,	som	henviser	til	terrassen.

Ny hjertestarter i Mårsø
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Ny træner i Hagested IF

Mit	navn	er	Stefan	Nissen	og	kommer	fra	Jy-
derup.
Jeg	er	60	år,	og	er	gift	med	Tina.	Sammen	har	
vi	to	store	børn	Martin	på	30	år	og	Simone	
27	år.	I	mit	civile	erhverv	er	jeg	lærer	på	en	
specialskole	i	Holbæk.
Fodbold	har	fyldt	meget	af	mit	liv,	siden	jeg	
var	6	år.	Jeg	er	oprindelig	fra	Hvidovre,	men	
flyttede	til	Jyderup	i	slutningen	af	1982.
Som	spiller	har	jeg	spillet	i	Hvidovre	IF,	Aved-
øre	og	senest	i	Jyderup	BK,	hvor	jeg	var	med	i	
førsteholdstruppen	da	Jyderup	lå	i	3.	Division,	
og	Danmarksserien.
Efter	stop	som	aktiv	spiller,	tog	jeg	en	træner-
uddannelse,	og	har	været	omkring	flere	 for-
skellige	klubber,	Jyderup	BK,	Svogerslev	BK,	Kr.	
Såby	IF,	Jernløse	og	senest	Dianalund/Stenlille.

I	perioder	mellem	mine	træner	gerninger,	har	
jeg	været	aktiv	som	fodbolddommer,	og	det	
kan	jo	godt	være	at	nogen	kan	genkende	mig	
herfra,	da	jeg	har	været	aktiv	i
i	16	år.
Jeg	glæder	mig	meget,	til	at	tage	fat	på	træ-
neropgaven,	når	vi	igen	starter	op	til	Februar	
2021.
Hvad	angår	den	netop	afsluttede	halv	sæson,	
så	er	der	en	del	spillere	der	forlader	klubben,	
så	der	skal	bygges	noget	nyt	op,	og	det	er	net-
op	denne	udfordring	der	gør	det	spændende	
at	tiltræde	som	ny	træner.
Posen	skal	dermed	rystes,	og	alle	spillere	be-
gynder	på	lige	fod	igen.
Sluttelig	håber	jeg	på	at	vi	sammen	kan	finde	
hinanden	til	gavn	for	fodbolden	i	Hagested	IF.
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JuLENS åBNINGSTIDER
Torsdag d. 17. dec. Kl. 9.00 - 17.30
Fredag d. 18. dec. KL. 9.00 - 17.30
Lørdag d. 19. dec. Kl. 8.30 - 12.00
Søndag d. 20. dec. Lukket
Mandag d. 21. dec. Kl. 9.00 - 17.30
Tirsdag d. 22. dec.  Kl. 9.00 - 17.30
Onsdag d. 23. dec. Kl. 9.00 - 16.00

Vi ønsker alle en glædelig jul samt godt nytår, med 
tak for alt år 2020.
Vi ses igen torsdag d. 14. Jan. 
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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

-------------------------------------------------------------------------------------------------

På	 grund	 af	 de	 nye	 restriktioner	 og	 for-
samlingsforbud	på	 10	 personer,	 ser	 vi	 os	
nødsaget	til	at	AFLYSE	 den	kommende	
sæson.	 Det	 er	 ærgerligt,	 men	 også	 nød-
vendigt,	 at	 vi	 følger	 restriktionerne,	 så	 vi	
alle	kommer	godt	igennem	den	svære	tid	
uden	at	blive	coronaramte.

Vi	håber,	at	det	er	muligt	at	få	nye	aftaler	
med	foredragsholderne,	så	de	kommer	og	
besøger	os	næste	sæson.

Pas	godt	på	jer	selv	–	vi	håber	at	se	jer	alle	
næste	sæson.

Mange	hilsener	fra	UDVALGET

Orientering fra Hagested Aftenhøjskole
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Hagested Naturbørnehus - En hverdag med Corona
Det	er	lang	tid	siden	vi	 i	forældrerådet	fra	
Hagested	Naturbørnehus,	sidst	har	skrevet	
til	Hagested	Nyt.	Skylden	skal	 ikke	 lægges	
på	Corona	træthed,	men	at	vi	pludselig	ikke	
kunne	mødes	på	samme	måde	mere	og	ko-
ordineringen	druknede	midt	 i	 en	ny	hver-
dag	med	Covid19.
For	pludselig	blev	der	stille	og	Hagested	Na-
turbørnehus	var	lukket,	som	alle	andre	in-
tuitioner	i	det	danske	land.	Vi	fik	lov	at	have	
vores	 børn	 hjemme	 og	 skrue	 meget	 ned	
for	tempoet	i	en	ellers	hektisk	hverdag	for	
alle	børnefamilier.	Det	at	have	vores	børn	
hjemme	var	en	gave	jeg	personligt	ikke	ville	
være	foruden,	men	bestemt	også	hårdt	når	
det	skulle	gå	op	med	at	være	 lære	 for	de	
ældre	søskende	og	lige	passe	et	fuldtidsjob	
online	ved	siden	af.	
Der	var	også	familier	som	var	meget	pres-
set,	 da	 forældrene	 stadig	 skulle	møde	 på	
job	og	deres	børn	så	skulle	i	nødpasning.	
Men	det	gik	og	 skulle	 jo	gå	 for	os	alle	og	
jeg	håber	alle	alligevel	kan	huske	tilbage	på	
tiden	med	nogle	minder	som	de	 ikke	ville	
have	været	foruden.
I	 lukketiden	 lagde	 personalet	 forskellige	
links	 og	 videoer	 op	 på	 Facebook	med	 in-
spiration	til	aktiviteter,	sproglege	og	sange	
som	vi	kunne	lave	med	vores	børn.	Der	var	
mange	gode	ideer	og	det	var	rart	at	stadig	
have	en	slags	kontakt	med	de	voksne.
Glæden	var	også	meget	stor	hos	de	fleste	
børn	 da	 de	 igen	 kunne	 komme	tilbage	til	
Hagested	Naturbørnehus	i	enten	vuggestue	
eller	børnehave.	Tilbage	og	se	nogle	andre	
end	 familien	 der	 hjemme	 og	 være	 sam-
men	med	deres	kammerater	og	de	voksne	
igen.	De	var	dog	en	anden	hverdag	end	de	
kendte	til	og	jeg	tror	vi	var	mange	der	var	
lidt	usikre	på	hvordan	det	nu	skulle	gå	op	
med	alt	den	håndvask,	afspritning	og	 ikke	
mindst	afstand	til	hinanden	og	så	i	børne-

højde.	Ikke	mindst	var	der	tvivl	om	der	var	
plads	til	at	alle	børn	kunne	komme	tilbage	
hver	dag,	eller	der	skulle	deles	bestemte	
tider	og	dage	ud	hvor	der	var	plads.
Oplagt	var	det	at	børn	og	de	voksne	blev	
delt	op	i	grupper	i	hver	deres	område	en-
ten	 i	 haven	 eller	 i	 skolegården.	 Vi	 er	 jo	
et	børnehus	hvor	alle	er	vant	til	at	være	
ude	og	bruge	naturen	og	dette	var	nu	en	
stor	fordel	i	forhold	til	at	få	praktikken	til	
at	 gå	 op,	 nu	 hvor	 der	 er	 strenge	 krav	 til	
afspritning	af	 legetøj	og	flader.	 Jeg	synes	
personalet	 har	 klaret	 det	 utroligt	 flot	 og	
med	godt	humør.	Den	ene	dag	da	regnen	
synes	at	stå	ned	hele	dagen,	var	der	dæk-
ket	op	i	”cykelskuret”	til	kreative	aktivite-
ter	i	tørvejr.	
Der	 blev	 heldigvis	 ikke	 brug	 for	 at	 dele	
bestemte	dage	og	tider	ud,	da	antallet	af	
fremmødte	børn	 løste	sig	selv,	ved	at	der	
var	børn	som	stadig	havde	mulighed	for	at	
være	hjemme.
Når	 jeg	 nu	 tænker	 på	 alt	 det	 arbejde	 og	
ikke	 mindst	 tanker	 personalet	 skal	 ligge	
kræfter	 i	hver	dag	 for	at	 forsøge	at	holde	
Coronaen	væk	fra	Børnehuset,	så	synes	jeg	
ikke	 det	 er	meget	 forlangt	 at	 vi	 forældre	
skal	spritte	af	ved	aflevering	og	hentning,	
holde	 afstand	 i	 garderoben	eller	 vente	til	
der	er	plads,	da	vi	ikke	må	være	mange	ad	
gangen	derinde.	Som	 forældre	må	vi	 ikke	
komme	i	resten	af	huset	så	der	er	installe-
ret	en	fin	klokke	som	man	kan	ringe	på	når	
man	skal	hente	eller	bringe	et	barn	imens	
de	er	indenfor.
Vores	børn	kender	utroligt	meget	til	Coro-
na	og	de	mange	nye	Coronaord,	at	Corona	
er	 noget	 vi	 skal	 lære	 at	 leve	med	 og	 der	
vist	er	noget	om	en	vaccine.	De	har	utrolig	
godt	styr	på	hvordan	man	vasker	hænder	
korrekt	 og	 ja	 der	 er	 vist	 også	 noget	med	
afstanden.
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Personalet	 i	Børnehuset	gør	et	 rigtig	godt	
stykke	 arbejde	 hver	 dag	 for	 at	 vore	 børn	
har	så	normal	og	tryg	en	hverdag.	De	skal	
have	en	stor	tak	for	at	der	stadig	er	plads	og	
overskud	til	at	være	børn.
Så	tilbage	hvor	vi	startede	ved	Coronatræt-
heden,	for	jeg	tror	vi	er	rigtig	mange	der	er	
der,	børn	som	voksne.	Især	nu	hvor	vi	går	
en	mørkere	tid	i	møde	en	tid	hvor	mange	af	
vores	traditionelle	arrangementer	må	afly-
ses	som	Halloween	og	Bedsteforældre	dag.
Men	selvfølgelig	kan	vi	gøre	det	igen,	stram-

me	op,	spritte	af,	vaske	hænder,	mundbind	
(som	endnu	ikke	er	nødvendigt	i	Børnehu-
set).	Ikke	mindst	for	at	passe	på	hinanden	
her	i	Hagested	og	i	Børnehuset.
Med	ønsket	om	at	alle	må	få	en	dejlig	jule-
måned	og	måske	mere	afslappet	uden	de	
store	arrangementer.

På vegne af hele forældrerådet 
i Hagested Naturbørnehus

Louise, Jesper, Line, Katrine, 
Signe & Natasja	
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Reparation og service
af person- og lastbiler

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

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

samt

Vi skruer på alt
-bare det kan ryge

 og larme
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½ side 

 

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

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

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

 

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

Rabatpriser for pensionister

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

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

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

KALENDER - Det sker der i lokalområdet
November 2020 	
Alle	tirsdage	 Mad	hentes	 Dagens	menu	fra	forsamlingshuset	–	take	away	-	
	 17.30	–	19.00	 bestilles	på	tlf.	6082	7901

December 2020 	
Alle	tirsdage	 Mad	hentes	 Dagens	menu	fra	forsamlingshuset	–	take	away	-	
	 17.30	–	19.00	 bestilles	på	tlf.	6082	7901

Torsdag	den	24.	 13.00	 Julegudstjeneste	i	Hagested Hallen

Torsdag	den	31.	 Menu	hentes		Nytårsmenu	fra	forsamlingshuset.
	 12.00	–	14.00	 Bestilles	senest	28.	december	på	tlf.	6082	7901

Torsdag	den	31.	 14.00	 Nytårsaftensgudstjeneste

Emner	til	KALENDEREN	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,	Tuse	Næs	Nej	15A	–	på	terrassen

De	er	tilmeldt	www.hjertestarter.dk,	
således,	at	der	ved	opkald	til	112	kan	guides	frem	til	dem.	
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Ugedag Tid Aktivitet Sted
Mandag	 10.00	 Bankospil	 Mårsø	Centeret
	 13.00	 Gymnastik	 Mårsø	Centeret
	 19.00-20.30	 Yoga	 Huset	i	Hagested,
	 	 	 Kultur-	og	Fors.hus.

Tirsdag	 13.30	 Der	strikkes	og	hygges	 Mårsø	Centeret
	 14.00	 Krolf	 Mårsø	Centeret
	 17.00-17.45	 Gymnastik	-	mor/far/barn	1	1/2	til	4	år	 Hagested	Hallen
	 18.15-19.45	 Fodboldtræning	herre	seniorer	 Fodboldbanen	
	 19.00	 Petanque		 Hagested	Hallen	

Onsdag	 10.00	 E.D.B.	 Mårsø	Centeret
	 13.00		 Ulige	uger	Andagt	og	café	 Mårsø	Centeret
	 13.00	 Lige	uger	Kaffe,	hygge	og	evt.	sang	 Mårsø	Centeret
	 17.15-18.00	 Gymnastik	-	børn	4-6	år	 Hagested	Hallen
	 18.00-18.45	 Gymnastik	-	børn	7	år	og	opefter	 Hagested	Hallen
	 18.30-20.30	 Nordvestsjællands	Modeljernbane	Klub	 Damvej	14	A,
	 	 har	byggeaften	 Hoveddøren,	stuen
	 18.45-20.30	 Volleyball	–		for	voksne	 Hagested	Hallen
	 19.00	 Fodbold	oldboys/veteraner	 Fodboldbanen
	 20.00-22.00	 Hagested	IF	har	ledige	badmintontider	 Hagested	Hallen

Torsdag	 9.00-10.30	 Yoga	 Huset	i	Hagested
	 	 	 Kultur-	og	fors.hus
	 13.30	 Der	strikkes	og	hygges	 Mørsø	Centeret
	 14.00	 Bowls	 Mårsø	Centeret
	 16.00-20.00	 Hagested	IF	har	ledige	badmintontider	 Hagested	Hallen
	 17.00-17.45	 Fodbold	børn	 Fodboldbanen
	 18.00-20.00	 Badminton	–	efter	aftale	tlf.	2515	2702	 Hagested	Hallen
	 18.15-19.45	 Fodboldtræning	herre	seniorere	 Fodboldbanen

Fredag	 13.30	 Der	strikkes	og	hygges	 Mårsø	Centeret

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

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

AKTIVITETER vinter 2020-21
Enkelte af nævnte aktiviteter på Mårsø Centeret måske stadig midlertidigt aflyst på 
grund af coronasituationen.
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Loppe og Retro Vestsjælland
Møllegården Ny Hagested

Efter en fantastisk sommer med masser af jordbær, selvpluk af vilde blomster og 
buketter ved vejboden, er det nu tid til juledekorationer.
Butikken har åbent for salg af loppeting og juledekorationer mm. alle søndag fra 
d. 22/11 og frem til jul, samt når vi er hjemme. Se skiltet ved vejen. Følg os på Face-
book, Loppe og Retro Vestsjælland, eller send en sms på 60746377
Få inspiration og hjælp til at lave din egen juledekoration. Medbring skål/trærod, 
ler, lys, gran, kogler og div pynt eller køb til en billig penge. For børn og voksne, 
meld meget gerne din ankomst, så vi er sikker på at ha plads nok. Husk varmt tøj.

Onsdag d. 25/11 kl. 15 – 20 
& fredag d. 27/11 kl. 12 – 18

Ny Hagestedvej 26, 4532 Gislinge. 
Nabo til trinbrættet i Ny Hagested 

Vel mødt
venlig hilsen Jimmie og Ziska



21En adventshilsen fra kirkerne i Grevinge, Hagested, Hørby og Udby
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Kalenderlyset 
Om at tælle og vente

Siden 1942 har der været solgt kalenderlys i Danmark, og 
nu er det en fast bestanddel af rigtig mange menneskers 
markering af decembers nedtælling til jul. Måske tænder I 
kalenderlyset sammen i skolen eller hjemme ved morgen-
bordet?

Nu har vi lavet en sang, som man kan synge, når man 
sidder ved lyset. Et nyt vers til hver dag, og et enkelt gen-
kendeligt omkvæd, så selv de små kan synge med… 

Synes man det er vanskeligt at synge sangen alene, kan 
man finde indspilninger på Youtube og Facebook.

I de små film får du også historierne bag forskelligt jule-
pynt: Hvorfor hænger mange en stjerne i toppen af træet? 
Hvad symboliserer juletræets kræmmerhuse? Og meget 
mere.

Temaerne i de 24 vers er om det, der omgiver os, og som 
vi er taknemmelige for (familie, venner, dyr, gamle, børn) 
og om dem, der af en eller anden grund lider (de sultne, 
de stressede, dem med hjertesorger).

Lys er et ganske åbent symbol, og de allerfleste livstyd-
ninger og religioner vil kunne bruge kalenderlys og denne 
sang som et symbol på håb. Det er vores tanke, at der 
skal være noget almenmenneskeligt ved denne sang, så 
den uden problemer kan bruges i skoler og af alverdens 
mennesker. 

Med ønsket om en god december
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge
Mikkel Vale, sognepræst i Hagested og på Tuse Næs

www.facebook.com/kirkernepaatusenaes 
www.facebook.com/hagested 
www.facebook.com/grevingekirke
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1. december
I december der er natten
meget lang, og dagen kort.
Mørket gør mig træt og slatten,
glæden siver nærmest bort.
For at bøde lidt på skaden,
for at undgå depression,
tændes lys i hjem, på gaden,
og i en dekoration.

Tag lidt ler og ælt det gerne,
tag lidt gran, lidt mos og bånd.
Find en kogle og en stjerne.
Pynt det nu i egen ånd.
Tag en engel, der kan flyve,
sæt ved lyset, hvor der står
tal fra et til firetyve.
Så’ vi klar igen i år:

Dagligt vil jeg i december
sætte mig ved lyset her.
Tænke på de folk, der kæmper,
sørger, lider, fjern og nær.
Jeg vil også vær’ taknemlig
for det liv, der omgi’r mig:
for familie og for tem’lig
mange andre – måske dig?

Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg ser
tallet et brænde langsomt bort.
Det gør ventetiden god og kort.
Kære Lys,
lys for dem,
som jeg sang om
- og lys i dette hjem. 

Omkvæd OBS!  
De understregede ord 
udskiftes dagligt.
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2. december
Om vennerne

En af livets bedste gaver
det er vennerne, man får,
og som blomsterne i haver
skal de plejes år for år.
Hvis du gøder, vander, luger
bli’r der frodigt, smukt og kønt.
Vær dit venskabs storforbruger
så vil det vær’ stedsegrønt.

Derfor sætter jeg ...

3. december
Om mødrene

Der er en man ik’ kan glemme
selv når man bli’r stolt og stor.
Hendes varme, hendes stemme,
hendes omsorg – nemlig mor.
Alle mødre går og slider.
Skønt de trænger til et hvil,
gør de ting, man ik’ selv gider
- og endda med kærligt smil.

Derfor sætter jeg ...

4. december
Om fædrene

Han er stærk og kan bestemme,
men kan også være rar.
Du kan sikkert godt fornemme
at nu handler det om far.
Elsker dig, skønt han er såret.
Elsker dig, skønt han er vred.
Han har hjulpet dig, og båret
dig fra du var ganske spæd.

Derfor sætter jeg ...

5. december
Om andre i familien

En familie den kan smuldre
men, skønt man er sur og vred,
står vi på hinandens skuldre.
Slægtens gang er dyb og bred.
Onkler, tanter og kusiner,
bedstefar og bedstemor,
pap- og bonus -, de velsigner
livet, li’som søs’ og bror.

Derfor sætter jeg ...
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6. december
Om dem, vi ikke kender

Der er naboer, kolleger,
der er dem fra samme vej
og desuden mange flere,
som slet ikke kender mig.
Er de fremmede mon sære?
Eller lig’som menigmand?
Er de tem’lig ordinære?
Eller uopdaget land?

Derfor sætter jeg ...

7. december
Om de syge

Man kan snuble, man kan falde
om du’ fattig eller rig.
Sår og sygdom rammer alle.
Kun de færreste går fri.
Tak for dem, der gør os raske,
bringer lindring, læger sår.
Trøst de men’sker, der må traske
syge rundt fra år til år.

Derfor sætter jeg ...

8. december
Om de sultne

Jeg har spist, så jeg fik hikke,
pasta, ketchup, kød og løg.
Andre mangler mad og drikke,
medicin og sko og tøj.
Tænk, hvis bedre vi ku’ dele
verdens goder rundt omkring!
Men når nogle ta’r det hele,
hjælper drømme ingenting.

Derfor sætter jeg ...

9. december
Om flygtningene

Nogle mennesker må flygte
over bjerge, over hav,
fordi andre er forrykte,
fører krig og stiller krav.
For sin holdning, tro og farve,
for sin seksualitet
jages folk. Det er da tarve-
ligt! Ja, ondsindet og ledt.

Derfor sætter jeg ...
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10. december
Om dem, der slider

Man kan pakke sin kalender,
så man lever under pres.
Når man jager rundt, så hænder
det, at man gå ned med stress.
Der er arbejde, der tærer:
Ansvar, pligt og løftebrud.
Nogle drømme er så svære,
at man godt kan brænde ud. 

Derfor sætter jeg ...

12. december
Om de ængstelige og bange 

Nætterne er ik’ så lange,
hvis man sover godt og trygt.
Men hvis du er ræd og bange
og fyldt op med angst og frygt,
så vil natten aldrig slutte.
Gid, du får lidt trøst og mod,
og en kær ven, der vil putte
dig, og sidde ved din fod. 

Derfor sætter jeg ...

13. december
Om dem med kærestesorger

Som om sjælen pluds’lig dykker
i den mørke afgrund ned.
Som om hjertet går i stykker,
føles såret kærlighed.
Derfor vil i dag jeg tænke
på de folk, der bliver skilt
og bedraget, og hver enke.
Gid, de heles stærkt og mildt.

Derfor sætter jeg ...

11. december
Om dem, der føler sig overflødige

Ved et afslag føler mange
sig helt blottet for værdi.
Og man spør’ sig selv, lidt bange:
Er alt ovre og forbi?
Se, en fyring går til hjertet.
Det bliver svært at finde vej.
En forelskelse kan smerte,
hvis den anden siger: ”Nej”.

Derfor sætter jeg ...

Midtvejs
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14. december
Om de fængslede

Nogle mennesker er lænked’
uden grund, som vold og rov,
og bag tremmer sidder krænket
al retfærdighed og lov.
Andre men’sker er i fængsel
for et mord og tyveri.
Mon ik’ alle har en længsel
efter engang at bli’ fri?

Derfor sætter jeg ...

15. december
Om dem, der længes

Man kan savne sin familie,
sine venner, sine dyr.
Hvis man skilles mod sin vilje,
kan ens længsel tage fyr.
Man kan drømme om en kær’ste
til man føler sig helt hul.
Det er ikke af det værste,
når man længes efter jul.

Derfor sætter jeg ...

16. december
Om dyrene
Dyr kan være vores venner:
Hund og kat, ja, hest og ged.
Skønt jeg dyresprog ej kender,
aner jeg hengivenhed.
Fælles gener det er rammen
nærmest livets skabelon,
ja, vi har et slægtskab sammen
båret af evolution. 

Derfor sætter jeg ...

17. december
Om universet

Der er mange kilometer
fra min gode lænestol
til galakser og planeter,
søster måne, broder sol.
Selvom de er meget fjerne
er vi samme stof: Ja, prøv
at betragte den der stjerne.
Vi er nærmest kosmisk støv.

Derfor sætter jeg ...

Midtvejs
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18. december
Om planterne

Man kan elske hvedemarker,
skove, buske fyldt med bær,
potteplanter, byens parker,
blomsterbede, juletræer.
Planter gi’r os mad at spise,
gode huse, stoleben.
Dog især så vil jeg prise,
at de gi’r os oxygen.

Derfor sætter jeg ...

19. december
Om de døende

Øjne bliver fyldt med dråber
hver gang nogen, de skal dø.
Men jeg går og tror og håber
at de spire skal som frø.
Spire i en anden have,
blomstre i al evighed.
Tænk, så ligner det en gave
at få skænket evig fred.

Derfor sætter jeg ...

21. december
Om dem, jeg ikke kan lide

Alle men’sker bør man møde
med respekt og sympati.
Men selv nogle smaddersøde
har jeg svært ved at ku’ li’.
Ret mig, når jeg går og tøver.
Og fra fordomme mig rens.
Hjælp mig, så jeg altid prøver
at behandle alle ens.

Derfor sætter jeg ...

20. december
Om dem, der bestemmer

Nogle mennesker bestemmer
mange vanskelige ting.
Og mon ikke vi fornemmer
det, når vi går rundt omkring?
Hvem gi’r lov? Hvem skal betale?
Hvem skal styre vor trafik?
Dem med magt, som kan befale,
giv dem visdom – og kritik.

Derfor sætter jeg ...
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22. december
Om de gamle

Alderdom kan gi’ skavanker,
glemsomhed og nyt gebis,
dog kan friske, klare tanker
springe fra en olding vis.
Minderige juledage
fra en længst forsvunden tid
bringer sindet let tilbage,
selv når man er næsten hvid.

Derfor sætter jeg ...

23. december
Om den elskede

Det er godt at ha’ en støtte,
når man vakler og er træt.
Det er godt at gøre nytte,
trøste nogen, der har grædt.
Det er skønt at ku’ fortælle
dagens små og store ting
til en trofast ægtefælle,
eller kær’sten uden ring.

Sommetider må man væbne
sig med stor tålmodighed,
hvis nu ham, der blev din skæbne
er en bitter, vrissen ged.
Andre gange blomstrer livet:
man får mere end man gi’r.
Den medvandrer man fik givet
bli’r din glædeseliksir.

Derfor sætter jeg ...
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24. december
Om børnene

Juleaftensdag så tænder
vi vort lys for børn og fred.
Lys for rollinger, der render
rundt - og teenagerne med.
Lys for den, de’r mild og venlig
og for den, de´r fræk og fri.
Nu kom juleaften end’lig!
Ventetiden er forbi!

Juletræet står og stråler
fyldt med hjerter og med lys.
Én går nærmest rundt og skråler,
én fordeler kram og kys,
én går rundt med nissehuen,
én har pyntet op med flag,
fordi folk i hele stuen
fejrer Jesus’ fødselsdag.

Derfor sætter jeg ...

Ekstra omkvæd til julenat

Derfor sætter jeg mig stille her
ved kalenderlyset, mens jeg be’r.
Hele lyset brænder langsomt ud
for at fejre barnet, der er Gud.
Jesus Krist
lys for os.
Tænd din flamme
kom, og byd mørket trods.
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Kalenderlyssangen
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Udgivet af: Kirkene i Grevinge, Hagested og på Tuse Næs
Tekst, melodi og illustration: Mikkel Vale

2020

Et kalenderlys er et nedtællingsapparat, der hjælper os med 
at vente på jul. Man kan vente på julegaverne, festen og 
familiesamværet. Men man kan også bruge adventstiden til 
at tænke på andre, der venter: Syge, der venter på at blive 
raske; ensomme, der venter på besøg; stressede, der venter 
på hvile; sultende, der venter på mad.  

Helt fra begyndelsen af den kristne adventsfejring har 
”ventetemaet” været centralt, men har haft to forskellige 
betydninger. For det første har man ventet på jul, hvor man 
fejer Jesusbarnets fødsel. For det andet har ventetiden 
været fyldt af håb. Man har nemlig ventet på, at al lidelse 
en dag skal stoppe, og at jorden skal forvandles og blive ny 
og en glædelig evighed skal indfinde sig.

Som skrevet i indledningen er lys et åbent og favnende 
symbol for alle. Når man i kirken synger om lys og håb, så 
tænker vi på Gud, sådan som han viste sig for os i Jesus, 
der blev kaldt verdens lys. 

Så når vi i kalenderlyssangen synger: ”Kære Lys, lys for 
dem, som vi sang om, og lys i dette hjem”, så kan man for-
stå ordene som et alment håbstegn: Et håb om at det ender 
godt, og at vores univers er et venligsindet sted, men man 
kan altså også som kristen tyde det som en bøn til Jesus, 
verdens lys. 
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

JULEN I HAGESTED OG PÅ TUSE NÆS
Julen er om noget traditionernes tid, og det kan være svært at forestille sig, 
at den kan være anderledes, end den plejer. Julen 2020 bliver anderledes. 
Men måske kommer der noget godt ud af at prøve noget nyt? Måske opda-
ger vi nye, hyggelige og festlige måder at fejre julen på. Og hvis ikke, kan vi 
glæde os ekstra meget over, at den måde vi plejer at gøre tingene på, virkelig 
er den bedste. Og hvem ved, måske bliver julen 2020 den, du kommer til at 
fortælle dine børnebørn om som noget ganske særligt.

Torsdag den 24. december kl. 13.00 
JULEAFTENGUDSTJENESTE I HAGESTED HALLEN 
Da vi kun kan være 22 syngende i Hagested Kirke, rykker vi i hallen juleaften. 
Vær med, når vi synger ’Dejlig er jorden’ under buespær mellem håndbold-
mål, og få en juleoplevelse du garanteret vil huske. Ingen tilmelding.

Fredag den 25. december 
JULEDAGSGUDSTJENESTE 
Kl. 10.00 i Udby Kirke og kl. 11.30 i Hagested Kirke
Prøv at gå i kirke dagen derpå. Måske har du bedre tid end juleaften, hvor så 
meget andet skal nås.

Torsdag den 31. december
NYTÅRSGUDSTJENESTE - kl. 14.00 i Hagested Kirke og kl. 16.00 i Udby Kirke
Tag afsked med det gamle år; sig tak for alt det gode og bed for det nye år.

Glædelig Jul

TILMELDING

Der kan komme krav om  

tilmelding til nogle gudstjenester. 

Tjek www.sogn.dk/hagested eller 

www.facebook/hagestedkirke,  

inden du tager afsted.
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inden du tager afsted.



34

NYT FRA HAGESTED KIRKE

DECEMBER-JANUAR I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT

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

Søndag den 
29. november

10.00 1. søndag i advent
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 
29. november

17.00 1. søndag i advent
Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Onsdag den 
2. december

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter

Søndag den 
6. december

10.00 Anden søndag i advent
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
13. december

--- Tredje søndag i advent
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Butterup Kirke 
kl. 10.00 v/Lene Funder

Onsdag den 
16. december

13.00 Andagt, musik og cafehygge  
på Mårsø Ældrecenter

Torsdag den 
17. december

19.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
20. december

16.00 Fjerde søndag i advent
De ni læsninger i Udby Kirke

Torsdag den 
24. december

--- Juleaftengudstjenester 
13.00 Hagested Hallen
14.00 Udby Kirke
15.00 Hørby Kirke
16.00 Udby Kirke
Tilmelding: se www.sogn.dk/hagested

Fredag den 
25. december

--- Juledag
10.00 Gudstjeneste i Udby Kirke
11.30 Gudstjeneste i Hagested Kirke

Lørdag den 
26. december

--- Anden juledag
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Tuse Kirke  
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen
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NYT FRA HAGESTED 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
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/anekk1208@gmail.com
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286 

Menighedsrådsmedlemmer (tiltræder 1. søndag i advent)
Anne Noer 24462170/annenoer1101@gmail.com
Bettina Fogelberg 40749014/bettinafogelberg@vsfair.dk
Dorte Hovmand 61393456/dorte@isoler.dk
Henning Hvass 40555351/hh@hagestedgaard.dk
Mads Arnold Lorentsen 60640688/m.a.lorentsen.com
Philip Krogh Frohn 50748334/philipkrogh90@gmail.com
Tina Taftegaard 22366500/tina@taftegaard.dk

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

Søndag den 
27. december

--- Julesøndag
Ingen gudstjenste. Vi henviser til Butterup Kirke 
kl. 10.00 v/Pia Heegaard Lorentzen

Torsdag den 
31. december

--- Nytårsaftengudstjenester
14.00 Hagested Kirke
16.00 Udby Kirke

Torsdag den 
14. januar

--- Hagestedaften og menighedsmøde. 
Kl. 18.00 i kirken. Kl. 19.00 i  
Hagested Forsamlingshus. Tilmelding: se sogn.
dk/hagested
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Foreningsoversigt
Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
Formand:	 Loa	Kopling	 joergen.madsen@mail.dk		 tlf.	51	17	37	05

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

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

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

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

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

Hagested Idrætsforening - HIF 
Formand:	 Børge	Hansen	 	 tlf.	40	62	07	99
Kasserer:	 Alfred	Röttger	Rydahl	 A.Rottger_Rydahl@live.dk		 tlf.	30	28	11	60

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

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

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

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

Boligforeninger:
VAB:		 Formand	 Jørgen	Madsen			 joergen.madsen@mail.dk		 tlf.	24	20	08	65
Familiebolig	A/S	 Formand	 Steen	Nielsen	 mkn@familiebolig.dk	 tlf.	46	40	64	13
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Stort udvalg i
Haveplanter, stauder, granit, krukker, 

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

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

ET BESØG
VÆRD !

Anlægsgartnerfirmaet
Frederiksmose

•	 Indkørsler									
•	 Terrasser
•	 Stier
•	 Kampestensmure
•	 Højbede
•	 Støttemurer

•	 Trapper
•	 Hegn
•	 Pergolaer
•	 espalierer
•	 græsklipning
•	 hækklipning

•	 beskæring
•	 plantning
•	 træfældning
•	 vedligeholdelse
•	 og	meget	mere.

Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose er et 
nyopstarted firma i gl. Hagested.
Jeg udfører alle former for havearbejde både for 
private og erhverv såsom.

Ring for at høre nærmere eller for uforpligtende tilbud på,
Tlf. 27529880, mail: gartner@frederiksmose.net .cvr. nr 34238197

MVH Paw Frederiksmose
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Generalforsamling i Hagested Lokalforum
onsdag den 16. september 2020 kl. 19.30 i Huset i Hagested

Referat
I	generalforsamlingen	deltog	20	personer.	
Ingen	havde	bemærkninger	til	at	general-
forsamlingen	var	blevet	udskudt	fra	marts	
til	 september	på	grund	af	 coronanedluk-
ningen.

1. Valg af dirigent.		
Fællesskaber	Stig	Kongsfelt

2. Bestyrelsens beretning.	
Formand	Mogens	Toftegaard	Petersen	ori-
enterede	om,	hvad	foreningen	har	arbej-
det	med	i	2019.
Hele	beretningen	kan	læses	på	hjemmesi-
den	www.hagestedby.dk	
Beretningen	gav	anledning	til	en	debat	op	
trafikforholdene	gennem	Hagested	by.
Hastigheden	og	de	store	lastbiler	og	trak-
torer	 skaber	utryghed.	Chikanerne	virker	
ikke	på	hastigheden,	måske	bump	bedre	
kunne	 nedsætte	 hastigheden.	 Kantsten	
ved	chikanen	ud	for	Præstebrovej	19	har	
foranlediget	flere	cykelstyrt	og	ved	chika-
nen	 ved	 forsamlingshuset	mangler	 over-
sigt.
Formanden	 orienterede	 om,	 at	 kommu-
nen	vil	deltage	i	et	møde,	hvor	ovennævn-
te	ting	vil	blive	drøftet,	og	han	håber	på,	at	
der	kan	skabes	mere	sikker	trafik	gennem	
byen.
Beretningen	blev	godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab.
Regnskabsfører	Preben	Jensen	fremlagde	
regnskabet	 for	 2019.	 Regnskabet	 blev	
godkendt.
I	forbindelse	med	deling	af	foreningen	Ha-
gested	 Lokalforum/Beboerforening,	 blev	

det	kommunale	tilskud	på	16.000	kr.	over-
ført	til	den	nye	forening	Hagested	Lokalfo-
rum.	Pengene	blev	ikke	uddelt	i	2019.	

4. Indkomne forslag
Forslag 1:	
Ida	 Møller	 har	 fremsendt	 et	 forslag	 til	
vedtægtsændringer,	da	bl.a.	indkaldelses-
frister	 ikke	 harmonerer.	 Bestyrelsen	 har	
herefter	 udarbejdet	 et	 forslag	til	ændret	
vedtægt,	hvor	 Ida	Møllers	 forslag	er	 ind-
arbejdet.	 Ida	 Møller	 har	 herefter	 ingen	
bemærkninger	 til	 bestyrelsens	 forslag	 til	
ændret	vedtægt,	hvorfor	hun	trækker	sit	
forslag.
Ændringerne	blev	 gennemgået	og	besty-
relsens	 tilrettede	 vedtægtsforslag	 god-
kendt.

Forslag 2:	
Fordeling	af	kommunale	midler	
–	de	16.000	kr.
Indkomne ønsker:
”Aprilfestival	21”			4.000	kr.	Nordvestsj.
Modeljernbane			2.500	kr.	til	skilte
”Græsrødderne”	til	drift				 2.000	kr.
”Skraldekællingerne”	
1.500	kr.	til	affaldsdag
Beboerforeningen	til	drift	 3.000	kr.

Da	”Skraldekællingerne”	har	mulighed	for	at	
få	udgifterne	dækket	af	anden	vej,	blev	det	
besluttet,	at	de	1.500	kr.	gives	til	”Græsrød-
derne”	til	drift	af	slåmaskinen,	så	de	tildeles	
3.500	kr.
Øvrige	ønsker	blev	godkendt	og	ligeledes	
godkendes,	 at	 Lokalforum	kan	disponere	
over	restbeløbet.



39

5. Valg af bestyrelse.
På	valg	var	Pernille	B.	Henriksen,	som	ikke	
ønskede	 genvalg.	 Martin	 B.	 Iversen	 blev	
foreslået	og	valgt.

af suppleanter for bestyrelsen
På	valg	var	Per	Rasmussen	og	Jens-Knud	Niel-
sen.	Per	Rasmussen	ønskede	ikke	genvalg.
René	Olsen	blev	foreslået	og	valgt.	
Jens-Knud	Nielsen	blev	genvalgt.

af revisor 
På	valg	var	Jørgen	Madsen,	som	blev	gen-
valgt.

af suppleant for revisor
På	valg	var	Loa	Kopling,	som	blev	genvalgt.

6. Eventuelt.  
Intet	blev	drøftet
Formanden	 takkede	 dirigenten	 og	 de	
fremmødte	for	et	godt	møde.

Hele formandens beretning, regnskab 
for 2019 og revideret vedtægt kan ses på 
hjemmesiden www.hagestedby.dk 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig 
således:
Formand	 Mogens	 Toftegaard	 Petersen,	
næstformand	 Martin	 Bjerring	 Iversen	 og	
kasserer	Hanne	Hardis.



40



41

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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Generalforsamling i Hagested Beboerforening
onsdag den 16. september 2020 i Huset i Hagested

Referat
I	generalforsamlingen	deltog	18	personer

1. Valg af dirigent og referent.  Dirigent	Stig	
Kongsfelt	–	referent	Jonna	Nielsen

2. Beretning fra bestyrelsen.
Formand	Mogens	 Toftegaard	 Petersen	 be-
rettede	 om	 foreningens	 arbejde	 i	 2019,	
bl.a.	arbejdet	med	deling	af	foreningen,	så	
Hagested	 Lokalforum	 blev	 en	 selvstændig	
forening.	Naturens	dag	blev	nævnt,	og	det	
store	 renoveringsarbejde	med	shelterplad-
sen.	Kursus	 i	 førstehjælp/hjertestarter	blev	
aflyst	p.g.a.	corona,	men	der	arbejdes	på	at	
få	Trygfonden	ud	på	et	senere	tidspunkt.
Hele	beretningen	 kan	 læses	på	hjemmesi-
den	www.hagestedby.dk	
Beretningen	blev	godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.
Regnskabsfører	 Preben	 Jensen	 gennemgik	
regnskabet	 for	 2019,	 som	 viste	 et	 under-
skud	på	5.641,59	kr.	Det	skyldes,	at	der	ved	
årsskiftet	 ikke	var	 foretaget	afregning	med	
kommunen	 for	et	tilskud	til	Naturens	dag.	
Regnskabet	blev	godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen	foreslog	en	forhøjelse	til	100	kr.	
pr.	 person.	 Kontingentstigningen	blev	 god-
kendt.

5. Orientering fra Den selvejende Institu-
tion Hagested Hallen.
Der	var	ingen	repræsentanter	for	hallen	til-
stede,	hvorfor	dette	punkt	udgik.

6. Orientering fra Den selvejende Institu-
tion Huset i Hagested.
Formand	Loa	Kopling	orienterede	om	at	2019	
havde	været	et	godt	år	for	forsamlingshuset.	
Der	kunne	vises	et	 regnskab	med	et	over-
skud	på	32.720	kr.	Der	havde	været	mange	
faste	aktiviteter	–	yoga,	dans,	 foredrag,	og	
rimeligt	med	fester.	År	2020	tegner	til	at	give	
et	underskud	på	10.000	kr.	p.g.a.	af	renove-
ring	af	kloak	og	aflysninger	af	arrangemen-
ter	i	coronatiden.

7. Valg af bestyrelsen.
På	 valg	 var	 Dorte	 R.	 Petersen,	 Pernille	 B.	
Henriksen	og	Signe	Olin.
Dorte	 og	 Pernille	 ønskede	 ikke	 genvalg	 og	
Per	Rasmussen	ønskede	at	udtræde	af	be-
styrelsen.
Morten	B.	Iversen	og	René	Olsen	blev	fore-
slået	og	valg.	Signe	Olin	blev	genvalgt.

8. Udpegning af medlemmer til Den selv-
ejende Institut Hagested Hallen.
Udpeget	til	bestyrelsen	var	Jacob	Kimer	og	
Chr.	Hardis	-	begge	blev	udpeget	til	at	fortsætte
Til	repræsentantskabet	var	Mogens	Toftega-
ard	Petersen	og	Kurt	Petersen	udpeget.
Begge	ønskede	at	fortsætte	og	blev	genud-
peget.

9. Udpegning af medlemmer til Den selv-
ejende Institution Huset i Hagested
Udpeget	 til	 bestyrelsen	 var	 Loa	 Kopling,	
Gyta	Jensen	og	Søren	Noer.	
Alle	 ønskede	 at	 fortsætte	 og	 blev	 genud-
peget.	Loa	Kopling	orienterede	om,	at	hun	
gerne	 så,	 at	man	til	 næste	 år	 fandt	 en	ny	
formand,	men	at	hun	gerne	fortsætter	som	
kasserer.
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10 Valg af revisor.
På	valg	var	Jørgen	Madsen,	som	blev	gen-
valgt.

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

12. Eventuelt.
Formanden	 takkede	 for	 et	 godt	 møde	 og	
takkede	dirigenten	for	mødeafvikling	 i	god	
ro	og	orden.
Tak	 til	 regnskabsfører	 Preben	 Jensen	 for	
hjælpen	med	 regnskabet	 og	 kasserer	 Per-
nille	B.	Henriksen,	som	nu	udtræder,	for	ar-
bejdet	med	at	holde	styr	på	pengene.
En	særlig	tak	til	de	mange	frivillige,	som	altid	
stiller	op,	når	der	er	brug	for	hjælp.

Jens-Knud	 –	 formand	 for	 ”Græsrødderne”	
m.m.	blev	betænkt	med	en	stor	fin	kurv,	for	
det	 kæmpe	 arbejde	 han	 yder	 for	 at	 holde	
vort	lokalområde	fint	og	indbydende	at	fær-
des	i.

Hele formandens beretning og regnskab for 
2019 kan ses på hjemmesiden 
www.hagestedby.dk 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig 
således:
Formand	Mogens	Toftegaard	Petersen,	
næstformand	Jens-Knud	Nielsen,	
kasserer	Hanne	Hardis.
Øvrige	medlemmer	Signe	Olin,	
Martin	Bjerring	Iversen	og	René	Olsen

Åbningstider 2020:
Hver weekend fra den 21./ 22.11 til og med 19./ 20.12. Fredage den 4/12, 11/12 og 18/12.
Mandag, tirsdag og onsdag den 21./ 22. og 23/12. Alle dage åbent fra 10.00 til 16.00

Priser/udvalg:
Juletræer: 1,- kr. pr. cm. Vælg blandt et fældet træ – eller fæld selv et.

Pyntegrønt: Blandede bundter af forskellig gran 30,-
3 & 5 kg bundter af Normannsgran 50,- og 75,-
Diverse juledekorationer mv – se også facebook løbende

Find os på facebook: Ny Hagested juletræer og pyntegrønt
Udenfor åbningstider ring 2972 8906 eller SMS for aftale. 

Adresse: Ny Hagestedvej 39, 4532 Gislinge

HUSK: Man kan hele året købe gran til æresporte og lignende.
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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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Kære	Alle!
	

Tusinde	tak	for	støtten	til	vores	Knæk	cancer	aften	i	Huset	i	Hagested,	
Kultur-	og	Forsamlingshus.	

Trods	denne	mærkelige	tid	med	corona,	hvor	vi	skal	holde	sammen	
ved	at	være	hver	for	sig,	så	støttede	I	os,	og	vi fik samlet 24.767kr ind.

De	bedste	hilsner	fra	2	stolte	kvinder.	

Helle	og	Lotte
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Medlemskontingent	kr.	125	om	året	pr.	person.
Tuse	Forsamlingshus	er	hjemsted	for	Pensionistforeningen.
Hjemmeside:	http://tuse.holbaek.dk/pensionist

Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening

Planlagte arrangementer:
11. januar 2021 Kl. 14  Menneskeligt samvær betyder så meget for os, men det kan  
  ikke tælles og vejes
  Ole	Glahn	fortæller	om	udviklingen	fra	stærke	skæbnefælles-		
	 	 skaber	på	landet	til	nuværende	fritidsskaber	overalt	i	landet.	
	 	 Pris:	60	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.	
	 	 Tilmelding	senest	4.	januar.		Tlf.	28	97	32	05.	Adgang	for	alle.	
8. februar 2021  Kl. 13  Musikalsk causeri om Sigfred Pedersen – om hans liv og  
  hans viser
	 	 Lena	og	Klaus	underholder		
	 	 Pris:	175	kr.	inkl.	spisning.	
	 	 Tilmelding	senest	1.	februar.		Tlf.	28	97	32	05
1. marts 2021  Kl. 14  Generalforsamling Dagsorden iflg. vedtægterne som står på  
  foreningens hjemmeside http://www.tuse.holbaek.dk/pensionist
  Efter	generalforsamlingen	vil	der	være	fællessang,	hvor	Max		
	 	 og	Knud	spiller	til.		
	 	 Pris:	60	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.	
	 	 Tilmelding	senest	22.	februar	Tlf.	28	97	32	05
12. april 2021  Kl. 14  Om typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne 
  Foredraget/eventen	er	en	morsom	og	medrivende	rejse	
	 	 gennem	Kurt	Leths	tid	som	reporter.
	 	 Pris:	60	kr.	inkl.	kaffe	og	kage.	
	 	 Tilmelding	senest	6.	april.	Tlf.	28	97	32	05.	Adgang	for	alle.

Julearrangementet er aflyst

EFTERLYSNING!
Undertegnede	efterlyser	mulig	indendørs	
plads	til	en	campingvogn	for	vinterhi.
Henvendelse	kan	stiles	til	
Ida Møller – tlf.nr. 2893 9813 
mail: idapeter@vip.cybercity.dk
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MÅRSØ OMRÅDECENTER

Brugerråd og Kaffedamerne

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

Ring til Jesper på 
Tlf. 23 33 92 85
- og få et godt tilbud!

tilbyder alt i:
 om, til- og

nybygning
 reparationer
 døre og

vinduer
 køkkener
 udskiftning

af termoruder
 forsikringsskader

HAGESTED
TØMREREN

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

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

Hagested Nyt 2020 
 

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

4532 Gislinge 
5946 0585 post@hagested-auto.dk 

Anlægsgartner Anlægsgartnerfirmaet 
Paw Frederiksmose 

Damvej 12, Hagested 
4300 Holbæk 

2752 9880 gartner@frederiksmose.net 

Begravelser og bisættelser Lykke Mantzius Lykke Nykøbingvej 74 
4300 Holbæk 

24417236 
59436304 

www.begravelseholbaek.dk 
lmlykke@mail.dk 

Blomster, planteskole og 
blomsterbinding 

Audebo Havecenter Nykøbingvej 96,  
4300 Holbæk 

5946 0409 audebohavecenter@mail.dk 

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

Elinstallatør Nj El – SERVICE 
El installationer Tele/Data  

Vestergårdsvej 66  
4300 Holbæk 

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

Entreprenør Palle Jensen Smutvej 18, Mårsø  
4300 Holbæk 

5946 0314 pj@pallejensen.com 

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

5946 4720 
2046 1514 

emch@emch.dk 

Farvehandel Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 5070 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Foderstoffer Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035  

Forsamlingshus Huset i Hagested 
Kultur- og Forsamlingshus 

Præstebrovej 2, Hagested 
4300 Holbæk 

 
30552008 

Hagestedfors@gmail.com. 

Frisør Salon Sette Lærkevej 13 
4532 Gislinge 

59463371  

Gardiner Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5944 6165 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk  

Gulve og tæpper Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 8705 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Kartofler Lammefjords Kartofler 
Kaj Andersen 

Strandvejen 3 
Gislinge Lammefjord 
4532 Gislinge 

5946 3146 kartofler@mail.tele.dk 

Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested,  
4300 Holbæk 

5946 0319 
20455592 

info@leifs-laase-service.dk 

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

 

Rideudstyr Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035 
2275 5213 

 

Slagter Gislinge Slagterforretning Byvej 9, Gislinge 
4532 Gislinge 

5946 3067 
Fax5946 3546 

 

Smed    Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

uglerup.smedie@mail.dk 

Tømrer & Snedker Mårsø Tømrer og 
Snedkerservice 

Gl. Tuse Næsvej 11, Mårsø 
4300 Holbæk 

5946 0034/  
5946 0445 
4026 3234 

mts-bp@mail.dk 

Tømrer TJ Tømrerservice ApS Audebo Skolevej 14 
4300 Holbæk 

2162 3130 / 
2025 6436 

tj@toemrerservice.dk 

Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 
4532 Gislinge 

2333 9285 fogelberg@hagestedtoemeren.dk 

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 

5946 1266 
2166 7574 

uglerup.smedie@mail.dk 

 



Trundholm	Tryk	3	5931	5003


