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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



5

Så blev det sommer
På	 den	 anden	 side	 af	 Nykøbingvej	 ligger	
Tuse	Næs.	Vi	har	som	lokalområder	visse	
fællesskaber.	Mårsø	hører	til	Hagested	Lo-
kalområde,	og	de	to	sogne	har	fælles	sog-
nepræst	Mikkel	Vale.	Skal	der	være	arran-
gementer,	 samarbejder	vi	med	beboerne	
på	Næsset,	såfremt	det	har	en	mening.	Så	
hvad	er	mere	naturligt	end	at	krydse	vejen	
og	finde	ud	af,	hvad	Næsset	kan	byde	på.
Næsset	kan	bl.a.	byde	på	dejlige	naturop-
levelser.	Tre	spændende	skovområder	by-
der	bl.a.	på	en	 fantastisk	udsigt	over	 Ise-
fjorden.	Bognæs	Skov	og	Hønsehals	Skov	
(fordi	den	har	en	form	som	en	hønsehals)	
er	dejlige	skovområder	at	udforske.	Og	så	
er	der	Mosemark	Skov	i	Løserup	også	kal-
det	 Frøskoven,	 hvor	man	med	tiden	 skal	
høste	frø	til	andre	skove.	Der	er	et	smukt	
udsigtspunkt	 kaldet	 Bøgebjerg.	 Bognæs-	
og	Hønsehalsskovene	ligger	Udby	Vig	med	
veludviklede	plante-	og	
dyresamfund	 grundet	
beliggenhed	 og	 lav-
vandsområde.	 På	 en-
gene	 findes	 landets	
talrigeste	 bestand	 af	
den	 rødlistede	 orkidé,	
Langakset	 Trådspore.	
(Holbæk	 Kommunes	
hjemmeside).	 Får	 man	
trang	 til	 en	 kop	 kaffe	
og	kage	eller	en	let	fro-
kost,	 så	 stik	 hovedet	
indenfor	 på	 Tuse	 Næs	
Kunsthåndværk	 (torsd.	
–	 sønd.).	 Sidder	 man	
udenfor,	 fornemmer	
man	 virkelig	 Næssets	
kuperede	landskab.
Hagested	 Lokalom-
råde	 har	 skov,	 stier	 og	
mange	muligheder	lige	

udenfor	døren.	Men	det	er	så	godt	at	have	
gode	naboer,	som	kan	byde	på	andre	op-
levelser.
Sommeren	er	kommet,	og	i	denne	corona-
tid	er	motion	kommet	i	højsædet,	hvorfor	
vi	går,	 løber	eller	cykler	meget	mere.	Det	
er	altid	godt	med	frisk	 luft	og	motion,	så	
nye	udfordringer	er	inspirerende.
A	pro	pos	arrangementer.	Her	i	dette	num-
mer	kan	man	 læse	om	en	foredragsaften	
med	 sognepræst	Mikkel	 Vale	 med	 efter-
følgende	 tapasanretning.	 Og	 så	 er	 der	
Aprilfestivalen,	 med	 åben	 forestilling	 i	
Hagested.	Begge	dele	 i	Huset	 i	Hagested,	
Kultur-	 og	 Forsamlingshus.	 Foreningerne	
byder	på	gode	aktiviteter	–	dels	i	de	gamle	
skolelokaler	og	på	sportsområdet.	Læs	om	
det	-	kom	og	vær	med	J
Rigtig	god	sommer	fra	redaktionen.
	 Foto og tekst Ida M.

Svanerne	har	bygget	rede	ved	Audebo	Kanal	
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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

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 !

Hej alle 4-åri-
ge og opefter

Det	 ser	 ud	 til	 at	
vi	 kan	 komme	til	
at	lave	gymnastik	
igen	 til	 septem-
ber	efter	en	lang	ufrivillig	corona-pau-
se,	men	jeg	mangler	2	som	vil	hjælpe	
mig	med	at	træne	alle	de	dejlige	børn	
om	onsdagen	mellem	kl.	17	og	19	el-
lers	bliver	det	desværre	ikke	til	noget,	
da	jeg	ikke	kan	klare	springene	selv.	
Erfaring	er	ikke	et	krav,	det	kan	læres,	
bare	en	interesse	i	at	lave	gymnastik	
med	børnene.
Hvis	 dette	 har	 interesse	 så	 kontakt	
mig	gerne.

Venlig hilsen Anja Ottesen, tlf. 20 41 10 82
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Det	der	 skulle	have	været	en	 teaterfesti-
val	for	børn	og	unge	i	april	2020	bliver	nu	
i	juni	måned	2021.	–	En	årlig	teaterfestival	
som	kommuner	afholder	på	skift.	Den,	der	
skulle	 være	 afholdt	 i	 Holbæk	 Kommune	
i	 april	 2020,	 har	 måtte	 udsættes	 til	 i	 år	
grundet	pandemien.

En	 arbejdsgruppe	 under	 kommunens	 ar-
rangører	bestående	af	repræsentanter	fra	
Tuse	 Næs	 og	 fra	 Hagested,	 har	 arbejdet	
for	arrangementer	i	de	to	lokalområder.	–	
I	hele	kommunen	spilles	der	ved	 lukkede 
forestillinger	 på	 skoler	 og	 i	 daginstitutio-
ner	og	så	er	der	åbne forestillinger	for	alle.	
–	Ved	åbne	forestillinger	skal	der	reserve-
res	billetter	–	som er gratis.	

Online-billetbestilling	på	link	aprilfestival.
dk.	Billetter	kan	bestilles	fra	d.	10.	juni,	kl.	
10.00	og	afhentes	 i	 festivalugen	16.	 -	22.	
juni	ved	personligt	fremmøde	i	festivalens	
billetudlevering	på	Holbæk Bibliotek. Her	
kan	man	også	få	råd	og	vejledning	af	festi-
valens	 personale. Nærmere oplysninger 
på festivalens hjemmeside.

Overskydende billetter. Har	man	billetter,	
som	man	alligevel	ikke	får	brug	for,	retur-
nér	dem	da	venligst	til	billetudleveringen,	
så	andre	kan	få	glæde	af	dem.	Alternativt	
kan	man	maile	 dem	til	 	 billet14@teater-

Aprilfestival gennemføres den 16.-22. juni 2021

centrum.dk	 	 	 -	Mere information	kan	fås	
på	festivalens	hjemmeside,	eller	man	kan	
ringe	 til	 vores	 informationstelefon:	 3530	
4400	fra	den	16.	-	22.	juni.

Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
har	åben	 forestilling	tirsdag den 22. juni 
kl. 17.00.	 –	 Parkteatret	 Frederikssund	
Kommunes	 Egnsteater	 spiller	 Fru Strid.	
Forestillingen	varer	45	min.	og	der	vil	være	
plads	til	50	børn	og	voksne	med	reserve-
rede	billetter.
Efter forestillingen kan man spise Dagens 
ret sponseret af Hagested Lokalforum.

Rigtig god fornøjelse…….

PS: På	 spillestedet	 overholdes	 restriktioner	 i	
forhold	til	covid-19. I	tilfælde	af	aktuelle	nye	re-
striktioner	må	man	holde	sig	orientert. 

/ Ida M.
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Solen	 skinnede	 fra	 en	 skyfri	 himmel.	 Det	
var	søndag	den	18.	april.	Den	sidste	dag	af	
ugen,	hvor	danskerne	har	indsamlet	affald.	
Danmarks	Naturfredningsforening	har	siden	
år	2006	opfordret	borgerne	til	at	afsætte	tid	
i	den	uge,	hvor	der	sættes	fokus	på	alt	det	
affald,	som	smides	helt	uhensigtsmæssigt	 i	
naturen,	og	så	gå	på	opsamling.
Rundt	 om	bordet	 ved	 hallens	 klubhus	 sad	
14	glade	Hagestedborgere,	som	havde	sam-
let	affald	i	lokalområdet.	De	ventede	spændt	
på,	hvor	meget	de	havde	samlet.	I	år	var	der	
kun	–	og	det	er	kun	–	25,8	kg.	kunne	Jørgen	
fortælle.	Og	hvorfor	så	så	lidt?
Jo	–	fordi	borgerne	i	Hagested	Lokalområde	
er	rigtigt	gode	til	at	ikke	at	smide	deres	af-
fald	i	i	naturen.	–	Fordi	de	bruger	de	affalds-
spande,	som	står	rundt	om	i	lokalområdet,	
og	som	Jens-Knud	jævnligt	tømmer.	–	Fordi	
Skraldekællingerne	 går	 deres	 opsamlings-
ture	1	gang	om	måneden.	Og	 ikke	mindst,	
fordi	 børnene	 i	 Hagested	 Naturbørnehus	
har	samlet	affald	i	hele	ugen	op	til	den	18.	
april.
Hvorfor	deltager	man	i	affaldsindsamlingen.	
Lotte:	”Jeg	er	irriteret	over	alt	det,	der	smi-
des	ud.	Og	 så	 synes	 jeg,	 at	det	er	 en	bor-

Affaldsindsamling i Hagested

gerpligt	at	være	med	og	sørge	for,	at	vores	
lokalområde	ser	pænt	ud.”	–	Egon:	”Det	er	
en	god	sag….”	Birte:	”	Jeg	kan	ikke	holde	ud	
at	se	al	det	plastik.	Det	er	synd	for	fugle	og	
andre	dyr,	når	de	kommer	til	 at	 spise	det.	
Det	hører	ikke	til	i	naturen.”	Loa:	”Der	sam-
les	mange	cigaretskod	op	–	og	 tænk,	hvor	
mange	år	det	er	om	at	forsvinde.”	
Alle	var	enige	om,	at	det	er	en	signalværdi	
at	deltage.	Og	så	hyggede	man	sig	med	Hel-
les	sandwich	fra	forsamlingshuset	sponseret	
af	Hagested	Lokalforum	–	og	skålede	for	en	
god	og	hyggelig	dag.

Hagested Naturbørnehus.
Jeg	 kontaktede	 Margit	 i	 børnehuset	 og	
spurgte,	hvordan	de	deltager	i	ugen	med	af-
faldsindsamling:	”Børnene	har	samlet	affald	
4	gange	i	uge	15	og	har	samlet	8	kg.	af	alt	
muligt.	Det	er	 ikke	kun	i	denne	uge,	vi	har	

Fortsætter på side 11
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beskæftiget	 os	 særligt	 med	 emnet	 affald.	
Det	gør	vi	hver	dag	året	rundt.”
Holbæk	Kommune	har	 sat	 fokus	 på	 de	 17	
Verdensmål	 og	 satser	 på	 at	 være	 en	 fore-
gangskommune.	 Hagested	 Naturbørnehus	
er	 udset	 af	 kommunen	 til	 at	 arbejde	med	
emnet	 i	 børnehøjde.	 De	 taler	 om	 bære-
dygtighed	 og	 klima.	Margit:	 ”Når	 vi	 havde	
samlet	affald,	sorterede	vi	det	i	spande,	som	

er	mærket	med	symboler	på	de	forskellige	
sorteringsemner.	 Til	 daglig	 sorterer	 vi	 i	 de	
samme	 spande,	 så	 børnene	 er	 blevet	 SÅ	
bevidste	og	SÅ	dygtige	til	at	sætte	fokus	på	
affaldssortering.”	
Jo	–	det	kan	lade	sig	gøre	at	gøre	sig	uma-
ge……..	J

Foto Hanne V / tekst Ida M.

Denne	ide	og	forespørgsel	var	i	Hagested	
Nyt	i	nr.	2.	–	Da	der	ikke	har	vist	sig	særlig	
interesse	 for	at	 lave	en	sådan	dag,	bliver	
den	ikke	til	noget.

Med venlig hilsen fra redaktionen.

Åbne haver i juni? - Aflyst!

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK
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PS Contact - interview med Pia Saaby Sørensen
Servicevirksomheden PS Contact
For	enden	af	Præstebrovej,	hvor	den	stop-
per	ved	motortrafikvej	rute	21,	ligger	Øve-
jen.	På	hjørnet,	hvor	Øvejen	slår	et	 sving,	
er	der	hestefolde.	Man	kan	ane	nogle	hvide	
bygninger	inde	bag	træerne.	På	et	skilt	står:	
PS Contact – Øvejens Ridecenter – Øvejen 
8. Lidt	nede	ad	grusvejen	ligger	indkørslen	
til	ejendommen.	På	en	af	postkasserne	står	
Pia Saaby Sørensen – PS Contact.	–	Der	lig-
ger	 altså	 i	Hagested	 Lokalområde	en	 virk-
somhed,	 som	 kun	 de	 færreste	 kender	 til.	
Derfor	 opsøgte	 redaktionen	 PS	 Contacts	
ejer	og	leder	Pia	Saaby	Sørensen.	Vi	mødte	
hende	på	afdelingen	på	Teknikvej	6	i	Gislin-
ge.	Vi	blev	meget	klogere	på,	hvad	Øvejen	
8	er,	og	at	den	er	en	del	af	virksomheden	
PS	Contact,	som	har	flere	afdelinger	belig-
gende	i	Holbæk	Kommune	og	en	i	Odsher-
red	Kommune.

PS Contact
PS	Contact	er	en	 social	ansvarlig	virksom-
hed.	 En	 virksomhed	 med	 flere	 afdelinger	
for	 løsning	 og	 hjælp	 til	 borgere,	 som	 har	
brug	for	støtte	og	vejledning	for	at	få	tilvæ-
relsen	 til	 at	 fungere.	 Virksomheden	 sam-
arbejder	med	 ca.	 10	 kommuner	 og	 deres	
sagsbehandlere.	 Hovedsageligt	 Holbæk,	
Kalundborg,	 Odsherred	 og	 Lejre	 kommu-
ner.	Virksomheden	støtter	primært	voksne.	
Virksomheden	har	omkring	100	medarbej-
dere,	 som	 har	 uddannelse	 og	 baggrund	
inden	for	bl.a.	socialpædagogik,	social-	og	
sundhedsmedhjælpere	og	assistenter,	ple-
jere	og	håndværkere.	På	afdelingerne,	som	
vi	vender	tilbage	til,	er	der	afdelingsledere.	
Virksomheden	 har	 en	 administrativ	 afde-
ling,	 som	 sender	 de	 årlige	 regnskaber	 og	
budgetter	for	godkendelse	af	Socialtilsynet.	
Så	ingen	”slinger	i	valsen”.	

Øvejens Ridecenter
I	2005	fik	Pia	Saaby	Sørensen	øje	på	Øve-
jen	8	og	besluttede	sig	til	at	erhverve	ejen-
dommen,	hvilket	lykkedes	i	2010.	Og	så	tog	
ideerne	 fart	 og	 udviklingen	 skete	 støt	 og	
roligt.	Resultatet	er	i	dag	ikke	kun	Øvejens	
Ridecenter,	 men	 en	 stor	 servicevirksom-
hed	med	flere	 afdelinger	 og	med	en	 stor	
medarbejderstab.	
Øvejens	Ridecenter	har	 to	 funktioner.	Den	
ene	er	udlejning	til	private	 for	opstaldning	
af	heste.	Der	er	plads	til	10	heste	i	pension.	
Den	anden	funktion	er	Beskyttet	Beskæfti-
gelse.	Her	kommer	15	–	20	borgere,	som	er	
henvist	af	 sagsbehandlere	med	det	 formål	
at	give	borgerne	en	særlig	tilpasset	hverdag.	
Hverdagens	 opgaver	 er	 at	 passe	 og	 vedli-
geholde	 gården.	Opgaverne	 spænder	 vidt,	
lige	 fra	 håndværksopgaver	 og	 vedligehold	
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af	foldene,	til	pasning	af	stedets	egne	heste	
samt	de	andre	smådyr,	der	er	på	gården.	Det	
er	faste	arbejdsopgaver,	som	skal	løses.	Som	
udgangspunktet	er	det	at	give	borgerne	en	
meningsfuld	hverdag	med	aktiviteter	afpas-
set	den	enkeltes	formåen.	Borgerne	skal	føle	
sig	 som	 en	 del	 af	 et	 arbejdsfællesskab	 og	
opleve,	at	de	kan	bruges	med	de	ressourcer,	
som	de	besidder.
Den	 daglige	 leder	 på	 den	 Beskyttede	 Be-
skæftigelse	er	Henrik	Jensen.	Han	har	været	
på	Øvejen	 siden	 2012.	 Som	udgangspunkt	
er	Henrik	 tømrer.	Der	arbejdes	 i	denne	tid	
på	at	udvikle	nye	tiltag,	som	giver	arbejds-
opgaver	til	stedets	borgere	og	samtidigt	skal	
være	 brugelige	 aktiviteter	 eller	 oplevelser	
for	eksempelvis	lokalområdet	og	andre	ude-
fra.	For	nogle	år	tilbage	var	der	Sensommer-
marked	med	boder	og	forskellige	aktiviteter,	
men	det	viste	sig	at	give	underskud.	Så	det	
kræver	 nytænkning	 at	 iværksætte	 udad-
vendte	aktiviteter,	som	fastholder	virksom-
hedens	formål,	med	meningsfulde	opgaver,	
hvor	 budgettet	 løber	 rundt.	 Så	 lige	 nu	 er	
Sensommermarked	sat	på	pause.

Afdelingerne
På	Teknikvej	6	er	der	et	værksted	samt	ho-
vedkontoret.	Herfra	udgår	en	mentorgrup-
pe,	en	støtte-	og	kontaktgruppe,	en	børne-	
og	ungdomsgruppe.	Værkstedets	 funktion	

skal	opfylde	en	af	virksomhedens	opgaver	
–	 at	 borgerne	 får	 mulighed	 for	 at	 prøve	
og	 træne	 funktioner	 afstemt	 efter	 deres	
formåen,	 og	med	 den	 hensigt,	 at	 de	 skal	
frembringe	 noget,	 som	 har	 betydning	 og	
er	anvendeligt.	Deres	virke	skal	have	et	for-
mål.	Lige	for	tiden	laver	de	insekthoteller	til	
opsætning	i	naturen.	De	laver	fodskamler,	
hundekurve	og	rullevogne	til	børn	af	brug-
te	bildæk	samt	meget	andet	 spændende.	
Resultaterne	skal	gerne	sælges,	således	at	
frembringelserne	har	et	formål	og	kan	gøre	
nytte.	–	De	andre	afdelinger	er

•	 Katrinedal	5-7-9	i	Svinninge	–	Botilbud	
med	15	borgere	i	alderen	18-65	år.	

•	 Erantisvej	 7,	 16	 og	 18	 i	 Svinninge	 –	
Autismecenter,	hvor	der	bor	3	–	4	bor-
gere	i	hver	af	de	4	huse.

•	 Strandvej	14/14	A	 i	Højby	–	Botilbud	
Frisa	med	plads	til	10	borgere	i	alderen	
18	–	65	årige.

•	 På	 Teknikvej	 i	 Gislinge	 kommer	 bor-
gerne	udefra.	Der	er	plads	til	ca.	10	 i	
aktivitet.	 Det	 kan	 være	 hjemmebo-
ende,	 eller	 de	 bor	 på	 opholdssteder.	
Kan	 også	 være	 borgere,	 som	 ikke	 er	
i	 systemet,	 men	 har	 henvendt	 sig	 til	
virksomheden.

•	 Derudover	er	der	et	udekørende	team	
på	15	medarbejder.	De	tilser	og	støt-
ter	ca.	120	borgere,	som	bor	på	egen	
adresse.	Her	er	opgaven	at	vejlede	og	
støtte	dem	i	at	få	hverdagen	til	at	fun-
gere.	Altså	hjælp	til	selvhjælp.	Der	er	
tilknyttet	24-timers	tilkaldevagt.

Virksomhedens målsætning
PS	Contact	 arbejder	 i	 henhold	til	 Service-
loven.	 I	det	daglige	arbejde	tages	der	ud-
gangspunkt	i	borgerens	ressourcer,	interes-
ser	og	formåen.	Det	er	målet	at	skabe	en	

Fortsætter på side 15
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MÅRSØ TØMRER- &
SNEDKERSERVICE

• Nybygninger
- reparationer

• Om- og 
tilbygninger

• Aut. Isolatør

• Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

• Glasarbejde

• Totalentrepriser

Telefoner:
Kontor 59 46 00 34
Værksted 59 46 04 45
Mobil 40 26 32 34
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hverdag	 på	 bostederne,	 på	 værkstederne	
og	for	de	hjemmeboende	med	respekt	for	
den	enkelte	–	gøre	det	i	en	tryg	atmosfære,	
hvor	målet	er	at	støtte	borgeren	i	at	få	en	
overskuelig	 hverdag.	 Dette	 sker	med	 om-
sorg	 og	 engagement	 med	 borgerens	 res-
sourcer	 som	udgangspunkt.	 Jævnligt	 fore-
tages	opfølgende	status	og	afklaring.

Ved	 indkørslen	 til	 Øvejen	 8	 hænger	 der	
et	 redningsbælte	 fra	Tryg	Fonden.	Det	er,	
fordi	 PS	 Contact	 er	 blevet	 livreddervirk-
somhed	og	støtter	op	omkring	det	vigtige	
projekt	”Start	et	hjerte,	red	et	liv”.	PS	Con-
tact	har	derfor	sponseret	en	hjertestarter,	
som	hænger	udendørs	v/	Gislinge	Forsam-
lingshus.
At	 Pia	 Saaby	 Sørensen	 er	 dybt	 engageret	
i	 virksomhedens	 virke,	 hersker	 der	 ingen	
tvivl	om.	Det	lyser	ud	af	hende	og	hendes	
fortælleriver.	Som	Pia	udtaler	”Jeg	er	stolt	
af,	hvad	jeg	og	særligt	medarbejderne	for-
mår	 og	 opnår.	 Uden	 dygtige	 og	 fleksible	
medarbejdere	 lykkedes	 min	 vision	 ikke.”		
Tak	til	Pia	fra	for	vi	fik	lov	at	komme.	Vi	slut-
tede	med	et	kig	ind	i	værkstedet.	
Nu	ved	vi,	når	vi	runder	Øvejen	i	Hagested,	
hvad	der	 ligger	 inde	bag	hestefoldene	og	
træerne.

Fotos Hanne V / Tekst Ida M

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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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

• BSN Hvidevarer reparerer hårde hvide-
varer. Bedre for miljøet.

• BSN Hvidevarer bestræber sig på at 
være din fortrukne partner inden for 
hvidevareservice. 

• BSN Hvidevarer yder ekstra god ser-
vice og arbejde af højeste kvalitet.

• BSN Hvidevarer udfører alt inden for 
reparationer af husholdningshvide-
varer og af højeste kvalitet. 

• BSN Hvidevarer kører på Vestsjælland 
og tilstræber at komme inden for 48 
timer. 

Brian Stentoft Nielsen  ·  Melbygade 7 A  ·  4400 Kalundborg
Tel: +4523322193  ·  Mail: brian@bsnhvidevarer.dk  ·  www.bsnhvidevarer.dk

……..	Tekst…….	

	……….	Tekst……….	

	

• BSN Hvidevarer reparerer hårde hvidevarer. Bedre for miljøet. 

• BSN Hvidevarer bestræber sig på at være din fortrukne partner inden 
for hvidevareservice.  

• BSN Hvidevarer yder ekstra god service og arbejde af højeste 
kvalitet. 

• BSN Hvidevarer udfører alt inden for reparationer af 
husholdningshvidevarer og af højeste kvalitet.  

• BSN Hvidevarer kører på Vestsjælland og tilstræber at komme inden 
for 48 timer.  

Brian Stentoft Nielsen, Melbygade 7 A, 4400 Kalundborg 

Tel: +4523322193 Mail: brian@bsnhvidevarer.dk 

www.bsnhvidevarer.dk 
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NYTTIGE NUMRE
Alarm,	akut	hjælp	ved	uheld	og	forurening	m.v.	 112
Akuttelefonen	ved	skader	 7015	0708
Lægevagten	 	 7015	0700
Falck	 	 7010	2030
Holbæk	sygehus	 	 5948	4000
Tandlægevagten	 	 2960	0111
Holbæk	Politi:	Anmeldelser	af	tyveri	eller	indbrud,		 114
kontakt	til	en	bestemt	medarbejder,	øvrige	forespørgsler.
Områdebetjent	Thomas	Olsen	–	E-mail	TTO004@politi.dk		 2063	3276
Holbæk	Kommune/Borgerservice	 7236	3636
Holbæk	Kommune/sundhedsvejleder	Helle	Lomholt	
Telefontid	mandag	til	torsdag	mellem	kl.	8	og	kl.	9	 7236	6006
Apoteket	Smedelundsgade	33	v/Føtex	 7191	9278
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
Tobjerg Vandværk http://www.tobjergvand.dk  
Formand	Ole	Johansen		 2035	6851
Katrinedalskolen afdeling Tuse 		
Områdeleder	Ib	Krogh	 	 7236	6399	
Pædagogisk	leder	for	0.	–	6.	kl.	Kirsten	Saxen	 7236	6398	
Pædagogisk	leder	for	7.	–	9.	kl.	Palle	Spånhede	 7236	2487	
Daglig	leder	SFO:	Jette	Kjær	Jørgensen	 7236	6336
Hagested Naturbørnehus 7236	5313
Pædagogisk	leder:	Mette	Simonsen	 7236	4032
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KALENDER - Det sker der i lokalområdet

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

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

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

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

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

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

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

Juni 2021 	
Onsdag	den	16.	til		 Aprilfesteval
tirsdag	den	22.	 	 Aktiviteter	i	hele	kommunen	
Tirsdag den 22. 17.00 Forestilling og spisning i Huset i Hagested, Kultur-  
  og Forsamlingshus. – Se opslag i bladet. 
Tirsdag	den	29.	 19.00	 Hagested	Lokalforum	og	Hagested	Beboerforening		
	 	 holder	generalforsamling	i	Huset	i	Hagested,	
	 	 Kultur-	og	forsamlingshus.

August 2021 	
Mandag	den	30.	 10.00-11.15	 Afspænding	og	bevægelse	med	Louise	starter	op	i		
	 	 Huset	i	Hagested,	Kultur-	og	Forsamlingshus.
Mandag	den	30.	 19.00-20.30	 Yoga	med	Louise	starter	op	i	Huset	i	Hagested,		
	 	 Kultur-	og	Forsamlingshus.

September 2021 	
Torsdag	den	2.	 9.00-10.30	 Yoga	med	Louise	starter	op	i	Huset	i	Hagested,		
	 	 Kultur-	og	Forsamlingshus.
Torsdag	den	2.	 18.00	 Foredrag	med	sognepræst	Mikkel	Vale	om	hans		
	 	 studietur	til	Nordnorge	i	Huset	i	Hagested,	Kultur-		
	 	 og	Forsamlingshus.	Tapas	og	foredrag	pris	150	kr.	
	 	 Tilmelding	senest	den	26.	august	på	tlf.	3055	2008		
	 	 eller	på	mail:	hagestedfors@gmail.com.	
	 	 –	Se opslag i bladet

Emner	til	KALENDEREN	kan	sendes	til	Jonna	Nielsen	på	mail:	jkj.hagested@mail.dk	
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

I DECEMBER 2020 TILTRÅDTE DET NYE  
MENIGHEDSRÅD. MØD MEDLEMMERNE HER...
DORTE HOVMAND - FORMAND
Kirken har flere gange haft betydning for mig, men den 
dag, hvor kirken spillede en helt central rolle, var den 13-
8-2005. Her blev min mand og jeg viet i Hagested Kirke. 
Det var en fantastisk dag, og det betød virkelig meget 
for mig, at vi gik fra at være et par til at være et ægtepar. 
Fællesskabet i ægteskabet er helt centralt for os.

Jeg vil arbejde for, at kirken forsat er en del af de mange 
traditioner, som er med til at skabe fællesskab på tværs 
af alder og interesser i Hagested-området. Jeg sætter især pris på fællesspis-
ning i forsamlingshuset, fastelavn i kirken og i hallen, tårnagenter som løser 
mysterier i kirken, julekoncerter og Naturens Dag, hvor kirken er en naturlig 
aktør i Hagested. Jeg er glad for den unikke musik, som er i Hagested Kirke. 
Hagested Ensemblet og Mikkel har givet gudstjenesterne en helt speciel Ha-
gested-tone. Det er fantastisk at have så mange talentfulde musikere samlet i 
vores landsbykirke.

Jeg bor sammen med min mand, Torben og børn på Kærgården i nærheden 
af Mårsø og kan fra gårdspladsen se op til kirken. Især om vinteren, hvor kir-
ken er belyst, er det en flot udsigt.

PHILIP KROGH FROHN - KONTAKTPERSON
Jeg har været en del gange i kirke, men én skiller sig helt 
ud. Det var første gang i Hagested Kirke til min datters 
barnedåb. Vi havde møde med præsten hjemme og fik 
aftalt tingene, men hvad vi ikke vidste var, at der ikke var 
nogen til at spille på orgel. Der sad præsten med bas og 
to andre musikere og spillede titelmelodien til Bjergkø-
bing Grand Prix! Det var den bedste oplevelse. Selv om 
der er gået to år, taler dem som har været med stadig om 
det.

Jeg kommer selv fra et håndværkerliv og ved, at det til tider kan være hårdt, 
så jeg har fokus på de medarbejdere, der har sin gang i kirken, og på at gøre 
arbejdsforholdene gode. Desuden vil jeg arbejde for, at kirken bliver for alle i 
sognet; unge som ældre.

Jeg bor i Gurede med min hustru og vores datter. Vi kom hertil for 6 år siden. 
Jeg går op i byggeri; både arbejdsmæssigt og i min fritid. Jeg nyder også en 
fisketur, når der er tid til det. Ellers er det familietid, der tæller stort hos mig. 
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vores landsbykirke.

Jeg bor sammen med min mand, Torben og børn på Kærgården i nærheden 
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nogen til at spille på orgel. Der sad præsten med bas og 
to andre musikere og spillede titelmelodien til Bjergkø-
bing Grand Prix! Det var den bedste oplevelse. Selv om 
der er gået to år, taler dem som har været med stadig om 
det.
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så jeg har fokus på de medarbejdere, der har sin gang i kirken, og på at gøre 
arbejdsforholdene gode. Desuden vil jeg arbejde for, at kirken bliver for alle i 
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

JUNI-AUGUST I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT

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

Søndag den 
6. juni

10.00 Første søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Torsdag den 
10. juni

19.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Fredag den 
11. juni

16.30-
18.30

Udendørs børnekirke ved Udby Kirke
Tilmelding: Se kalender på www.hagestedkirke.dk

Lørdag den 
12. juni

11.00 Konfirmation i Udby Kirke

Søndag den 
13. juni

10.00 Anden søndag efter trinitatis
Højmesse og konfirmation i Hørby Kirke

Onsdag den 
16. juni

15.00 Filmklub i konfirmandstuen ved Udby Kirke
Gratis. Ingen tilmelding.

Søndag den 
20. juni

10.00 Tredje søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Tirsdag den 
22. juni

18.00 Menighedsrådsmøde i Hagested Kirke

Onsdag den 
23. juni

17.00 Sankt Hans i Udby. Middag, musik og bål i sam-
arbejde med Kulturhuset Udby Forsamlinghus. 
Tilmelding: Se kalender på www.hagestedkirke.dk

Søndag den 
27. juni

10.00 Fjerde søndag efter trinitatis
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 
4. juli

10.00 Femte søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
11. juli

10.00 Sjette søndag efter trinitatis
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 
11. juli

17.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
18. juli

10.00 Syvende søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
25. juli

--- Ingen gudstjeneste i vores sogne. Vi henviser til 
Butterup Kirke kl. 10.00 v/ Pia H. Lorentzen
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JUNI-AUGUST I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

KONTAKTOPLYSNINGER

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

Sognepræst Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk
Graver Jørgen Hansen - 59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/ankk@km.dk
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286 

Menighedsrådsmedlemmer
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 Taaftegaard 22366500/tina@taaftegaard.dk

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

Søndag den  
1. august

11.30 Niende søndag efter trinitatis
Højmesse i Hørby Kirke v/ Pia H. Lorentzen

Søndag den  
8. august

--- Ingen gudstjeneste i vores sogne. Vi henviser til 
Butterup Kirke kl. 10.00 v/ Pia H. Lorentzen

Torsdag den 
12. august 

19.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
15. august

10.00 Ellevte søndag efter trinitatis
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
22. august

--- Ingen gudstjeneste i vores sogne. Vi henviser til 
Tuse Kirke kl. 10.00 v/Pia H. Lorentzen

Tirsdag den 
24. august

18.00 Menighedsrådsmøde i Hagested Kirke

Lørdag den 
28. august

11.00 &
13.00

Konfirmation i Udby Kirke
Konfirmation i Hagested Kirke

Søndag den 
29. august

10.00 Trettende søndag efter trinitatis
Højmesse og konfirmation i Udby Kirke

Søndag den 
29. august

11.30 Konfirmation i Hørby Kirke

NYT FRA HAGESTED KIRKE

KONTAKTOPLYSNINGER

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

Sognepræst Mikkel Vale - 30519943/miva@km.dk
Graver Jørgen Hansen - 59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/ankk@km.dk
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286 

Menighedsrådsmedlemmer
Anne Noer 24462170/annenoer1101@gmail.com
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

HENNING HVASS - NÆSTFORMAND
Kirken har tidligere hørt til Hagestedgaard men er for 
længe siden blevet udmatrikuleret. Vi har dog stadig 
et stort tilhørsforhold til kirken som nærmeste nabo. 
Tidligere generationen samt mine søskende og jeg er 
alle blevet døbt og konfirmeret i kirken. Vi har tillige 
et familiegravsted.

Mine interesser af kirken er bevarelse af kirken som 
helhed. Det er vigtigt at kirken bliver brugt og at vi 
bibeholder en daglig drift, så både kirke og kirkegård fremstår præ-
sentabel. 

Jeg er 37 år og bor sammen med min kæreste. Jeg er landmand til 
daglig. Mine interesser er landbrug, jagt og natur.

TINA TAAFTEGAARD - MENIGT MEDLEM
Jeg vil gerne arbejde for at vores børn og unge menne-
sker, kommer med i de kirkelige aktiviteter, som vi laver i 
Hagested. Jeg syntes også det er spændende at få profes-
sionelle sangere og kor ud og synge i vores kirke. F. eks. 
et gospel kor, kunne være fantastisk. Vores Hagestedaften, 
hvor vi spiser sammen og går over i kirken bagefter, syntes 
jeg er alle tiders, og jeg vil arbejde for, at vi stadig kan 
bevare dette. 

Jeg bor i Hagested sammen med min mand. Jeg arbejder 
som social- og sundhedsassistent Sportsbyens vaccinecenter og er ved at 
vaccinerer Danmarks befolkning. Jeg har to børn og to dejlige børnebørn, 
som vi bruger meget tid sammen med. 

BETTINA FOGELBERG LARSEN - FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Jeg vil gerne arbejde for flere arrangementer for børn og 
unge og bedre adgangsforhold for ældre og handicappede.

Kirken har haft betydning for mig, da mine døtre er blevet 
døbt og konfirmeret, og da min mand og jeg bliv gift.

Jeg er 52 år og gift med Jesper. Vi har 3 børn og 2 børne-
børn. Vi bor lidt udenfor Hagested. Jeg er socialpædagog 
i Kalundborg Kommune. I min fritid kan jeg godt lide at gå 
ture samt at gå til slyngetræning. Jeg har været syg med 
kræft og er nu aktiv i Kræftens Bekæmpelse samt i Stafet For Livet i Tølløse.
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

MIKKEL VALE - SOGNEPRÆST
Jeg er præstesøn, så det var naturligt at komme i kirken I 
min hverdag betyder kirken rigtig meget, ikke mindst for-
di jeg får lov til at være med i mine medmenneskers stør-
ste glæder og sorger. Men allerstørst betydning har kirken 
haft, når jeg har haft hårde perioder i mit liv. Der har den 
ikke været min arbejdsplads, men mit tilflugtssted, hvor 
jeg kunne bede og få ord på mine frustrationer, men også 
stedet, hvor jeg kunne hente håb og nyt mod. 

Jeg vil gerne arbejde videre med at gøre gudstjenestelivet levende, smukt 
og relevant for mennesker i Hagested. Vi mødes jo ikke ofte i Hagested 
Kirke, kun 1-2 gange om måneden, men i stedet for kvantitet vil jeg tænke på 
kvalitet, så vi igennem året får en lille, men smuk perlerække af uforglemme-
lige oplevelser. Desuden vil jeg arbejde for det lokale fællesskab og endelig 
bevarelsen af den smukke gamle kirke og kirkegård.

Jeg er ikke valgt til menighedsrådet, men sidder der som født medlem. Det 
gør sognepræsten altid. Jeg er 48 år, gift med Marianne, der er organist i 
Nordsjælland. Jeg er bonusfar til Andreas (23) og far til to: Laurids (19) og 
Maja (16). Desuden er jeg ivrig fritidsfisker, fjeldvandrer og amatørmusiker. 

MADS ARNOLD LORENTSEN - KIRKEVÆRGE
Jeg er født og opvokset på Tuse Næs og har haft min 
årlige gang i kirken til alle familiens store begivenheder. 
Jeg mindes mine børns dåb som noget særligt og glæder 
mig til, at jeg en dag også skal vies i kirken. 

Jeg vil arbejde med bygningsvedligeholdelse og glæder 
mig over de mange oplevelser for børn, som kirken allere-
de tilbyder. 

Jeg bor på Lindebjerggård på Tuse Næs, en gammel familiegård, hvor jeg er 
niende generation. Her har vi også showroom og lager til en mode-webshop. 
Til daglig arbejder jeg som projektleder for Brødrene Henriksen. 

I Hagested Menighedsråd hører vi gerne om dine ideer 
og forslag til, hvad der skal foregå i kirken. 
Find vores kontaktoplysninger her i bladet eller på 
www.hagestedkirke.dk.
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•	 Fliserens
•	 Snerydning
•	 Anlægsgartner
•	 Grøn	ejendomsservice
•	 Skadedyrsbekæmpelse

JoHn CHristensen
ny Hagestedvej 5 

4532 Gislinge
telefon: 40 98 06 10

Mail: hestia@mail.dk

DIN HJÆLPENDE HÅND I HUS OG HAVE

INTET ER FOR STORT ELLER FOR SMÅT

•	 Erfaren	servicemontør
•	 Tilbyder	service	af	dit	ventilationsanlæg	med	eller	uden	varmepumpe
•	 Jeg	har	35	års	erfaring	i	bl.a.	Nilan	og	Genvex	anlæg
•	 Ring	for	pris	–	hvis	I	er	flere	der	slår	Jer	sammen,	ydes	der	rabat

Pers Boligvent

Per sørensen – overdrevsvej 46, 4640 Faxe
tlf 51 444 202 - email pers@boligvent.net
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AKTIVITETER sommer 2021
Mandag	 18.30-20.00	 Fodboldtræning	seniorer	 Hagested	Idrætsplads

Onsdag	 19.00	 Petanque		 Banen	ved
	 	 	 Hagested	Hallen
	 18.00-22.00	 Holbæk	Raceway	kører	 Hagested	gl.	skole
	 	 -	alle	er	velkommen

Torsdag	 18.30-20.00	 Fodboldtræning	seniorer	 Hagested	Idrætsplads

Fredag	 	 Billard	-	der	er	ledige	tider	 Kælderlokalet	ved
	 	 kontakt	Jens-Knud	Nielsen	 Huset	i	Hagested
	 	 på	tlf.	2166	7893	
	
Indendørs	aktiviteter	er	midlertidigt	lukket.
I	bedes	selv	holde	jer	orienteret	om,	hvornår	det	igen	bliver	muligt	at	komme	til	aktiviteterne.

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

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

Kontakt: Jesper 21 66 75 74

Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Så ruller fodbolden igen i Hagested IF
Efter	en	lang	og	trist	corona	pause,	er	fod-
bolden	atter	på	sporet	igen.	
Vi	 I	Hagested	IF,	har	fået	noget	af	en	tur-
bulent	start	på	det	nye	halvår.	Vi	har	haft	
sagt	 farvel	 til	 minimum	 20	 spillere,	 som	
har	søgt	nye	udfordringer	i	andre	fodbold-
klubber.	
Det	har	fået	den	konsekvens	at	Vi	har	måt-
te	 trække	både	1	og	2	holdet	 i	 11mands	
fodbold.	
Vi	 har	 derfor	 startet	 op	 i	 denne	 sæson	
med	8mands	 fodbold	 i	 Seniorrækken,	 og	
dette	har	der	været	stor	tilslutning	til.

Hagested	 If	 fodbold	 har	 på	 nuværende	
tidspunkt	 2	 hold	 kørende,1	 hold	 i	 Ods-
herredsturneringen	 i	 Old	 Boys	 rækken	
7mands,	og1	hold	i	8mands	Seniorrækken	
under	DBU	Sjælland.
Lige	nu	arbejdes	der	på	at	 starte	et	hold	
op	 i	 Veteranrækken,	 så	 Vi	 er	 meget	 for-
trøstningsfulde	 hvad	 angår	 fremtiden	 og	
fodbolden	i	Hagested	IF.

Skulle	der	være	interessere,	der	har	lyst	til	
deltage	på	nogle	af	holdene,	er	man	me-
get	velkommen	til	at	komme	op	på	anlæg-
get,	og	få	en	snak	med	os.

Turneringskampe	på	hjemmebane	for	Old	
Boys:
12/5-21	kl.	19,00		mod	Hørve
20/5-21	kl.	19,00		mod	Tuse	Næs
27/5-21	kl.	19,00		mod	Nykøbing
3/6-21			kl.	19,00		mod	SIF	Holbæk
17/6-21	kl.	19,00		mod	FK	Odsherred
24/6-21	kl.	19,00		mod	Svinninge

Turneringskampe	 på	 hjemmebane	 for	
8mands	Senior:
11/5-21	kl.19,00	mod	Gevninge	I
1/6-21			kl.19,00	mod	RU
Stefan	NissenTræner	Hagested	IF.



27

 

NYHED i HG 29 
AFSPÆNDING OG BEVÆGELSE 
Mandag kl.10 - 11.15 
Gør noget godt for dig selv og din krop. Få en god start på  
dagen og ugen med vores nye hold ”Afspænding og bevægelse”.  
 
På holdet arbejder vi blidt hele kroppen igennem ved hjælp af rolige og 
blide øvelser, der både vil øge din styrke, balance, smidighed og 
koordinationsevne. Du vil undervejs blive guidet og der tages hensyn til 
evt. skavanker, så alle kan deltage! 
 
Vi bruger forskellige redskaber undervejs f.eks. bolde, fodruller, 
yogablokke, elastikker og små håndvægte. Desuden vil der være 
gulvøvelser, og vi afslutter hver gang med en behagelig afspænding. 
 

 Mandag kl.10 – 11.15, opstart 30/8, slutter 6/12, ferie i uge 42  
Underviser: Louise Bøje Kjelstrøm 
Pris: 980 kr. for 14 gange (20% rabat på holdet, hvis du også går på 
et af yogaholdene). 
Tilmelding: Send en mail til louiseboeje@gmail.com  
eller sms til tlf. 29 87 71 73.  
 

YOGA i HG 29, EFTERÅR 2021 
Så kan vi endelig mødes til indendørs yoga igen! 

 Mandag kl.19.00 - 20.30 (Hatha yoga)  
(30/8 – 6/12, ferie i uge 42) 
OBS: venteliste 
 

 Torsdag kl.9.00 - 10.30 (Blid Hatha yoga) 
(2/9 – 9/12, ferie i uge 42) 
 

Underviser: Louise Bøje Kjelstrøm 
Pris: 980 kr. pr. hold for 14 gange. 
Tilmelding og yderligere info: Send en mail til louiseboeje@gmail.com  
eller sms til tlf. 29 87 71 73.  
 

Underviser: Louise Bøje Kjelstrøm 
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Foreningsoversigt
Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
Formand:	 Loa	Kopling	 joergen.madsen@mail.dk		 tlf.	51	17	37	05

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

Hagested Beboerforening
Formand:		 Mogens	Toftegaard	Petersen		mogenst@petersen.mail.dk		 tlf.	61	66	04	17
Kasserer:	 Hanne	Hardis	 hkkh@mail.tele.dk	 tlf.	28	63	07	04

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

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

Hagested Hallen       tlf.	59	46	04	49
Formand:	 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:	 Hanne	Hardis	 hkkh@mail.tele.dk	 tlf.	28	63	07	04

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
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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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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Huset i Hagested, Kultur- og Forsamlingshus
inviterer til foredrag og tapasaften

torsdag den 2. sePtember 2021 Kl. 18.00

Sognepræst	i	Hagested	og	Tuse	Næs	Sogn.

Sognepræst	Mikkel	Vale	Mikkel	Vale	havde	i	sommeren	
2020	studieorlov	 i	3	måneder.	 I	 stedet	 for	at	 fordybe	
sig	i	studiebøger	herhjemme,	valgte	han	at	drage	500	
kilometer	nord	for	polarcirklen	til	de	norske	fjelde.
Han	medbragte	 telt,	 fiskestang	 og	 notesbøger.	Mens	
han	fiskede,	lavede	bål,	læste	og	skrev,	funderede	han	
over	det	moderne	menneskes	forhold	til	naturen.
Han	har	i	sit	foredrag	meget	at	byde	på,	så	I	kan	glæde	jer	til	at	være	med	ham	på	
vandring.

Efter foredraget byder Helle på en lækker tapastallerken. 
Pris: Tapas og foredrag kr. 150  - Huset	vil	byde	på	gratis	kaffe	og	the.

Tilmelding senest den 26. august på 
tlf. 3055 2008 eller på mail: hagestedfors@gmail.com.

På glædeligt gensyn fra
Bestyrelsen og vært Helle Westerbye-Juhl.
NB:	I	tilfælde	af	ændret	pandemisituation	og	nye	restriktioner,	vil	tilmeldte	blive	
kontaktet.	Derfor	skal	tlf.nr.	eller	mailadresse	oplyses	ved	tilmeldingen.

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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Nyt fra Børnehuset
Sidst	vi	skrev,	fortalte	vi	lidt	om	hverdagen	i	
børnehuset	og	hjemme	i	familierne	under	co-
rona.	Og	corona	fylder	selvfølgelig	også	stadig	
rundt	omkring,	men	det	har	ligesom	fundet	
sit	leje.	Alle	spritter	hænder	af	inden	de	går	
ind	på	matriklen,	kun	en	person	må	hente	el-
ler	aflevere	børn,	og	vi	har	ikke	adgang	inde	
i	 huset	 eller	 garderoben.	 Det	 koster	 noget	
ekstra	 arbejde	 for	 det	 pædagogiske	 perso-
nale,	der	henter	og	bringer	tøj	og	selv	vasker	
legetøj.	Men	for	os	forældre	er	det	blevet	en	
vane,	og	det	er	ikke	mit	indtryk,	at	børnene	
tænker	så	meget	over	det	længere.	Heldigvis	
har	der	aldrig	været	mangel	på	omsorg	eller	
varme	 knus	 til	 børnene	 i	 børnehuset.	 Som	
min	 datter	 sagde,	 da	 hun	 fandt	 sidste	 års	
vandpistoler.	”Jeg	sprøjter	lige	på	hænderne”	
det	er	håndsprit.	”Kom	mor,	du	skal	også	have	
håndsprit”.	-	Man	vænner	sig	til	meget.	

Heldigvis	fylder	corona	jo	ikke	alt.	Der	har	som	
altid	været	masser	af	spændende	aktiviteter	i	
børnehuset	den	sidste	tid.	Børnene	har	gen-
nemført	et	projekt	i	samarbejde	med	en	natur-
forsker.	Der	var	flere	aktiviteter	involveret	også	
formidling	fra	de	større	børn	til	de	mindre	var	i	
spil.	Størst	indtryk	gjorde	nok	”den	døde	and”.	
Anden	 blev	 hængt	 op	 inde	 i	 ”skoven”	 (ved	
gymnastikhallen),	og	der	blev	kigget	til	den	af	
flere	omgange.	Til	sidst	blev	den	skåret	op,	så	
man	kunne	se,	hvad	der	var	sket	med	den.	Til	
stor	begejstring	for	alle	(i	hvert	fald	børn).	

I	øjeblikket	er	børn	og	voksne	i	gang	med	et	
forløb	vedrørende	FNs	verdensmål.	Et	 forløb	
der	strækker	sig	over	tid,	så	alt	foregår	i	børne-
nes	tempo.	Og	dette	forløb	har	også	allerede	
budt	 på	 masser	 af	 spændende	 aktiviteter.	
Børnene	har	medbragt	billeder	af	det	sted	de	
bor,	og	dem	der	bor	i	hjemmet.	Både	familie	
og	 kæledyr.	 Dette	 har	 vakt	 stor	 begejstring,	
samt	 nysgerrighed	 for	 hinanden.	 Derudover	

har	forløbet	budt	på	gåture	rundt	i	Hagested.	
Og	alle	børn	ved	nu,	hvor	der	er	solfangere	på	
tagene	og	hvad	el-biler	er.	Herhjemme	hedder	
det	desuden:	”Mor,	vi	skal	gå	op	i	børnehaven.	
Ikke	køre.	Så	ødelægger	vi	jorden”.	(Så	må	ti-
den	vise,	hvor	mange	gange,	jeg	kan	efterleve	
dette).	Sidst	men	ikke	mindst	har	børnene	gået	
tur	rundt	i	Hagested	hver	dag	i	en	uge	for	at	
samle	skrald.	Da	ugen	var	omme,	blev	det	ve-
jet	-	8kg	skrald	blev	det	til!	Børnene	fik	uddelt	
diplomer	for	at	have	deltaget	og	været	så	dyg-
tige.	Og	vi	voksne	har	fået	stof	til	eftertanke,	
for	alt	det	skrald	er	jo	endt	i	naturen	i	vores	lille	
by	på	en	eller	anden	måde.	

Lidt	udskiftning	af	ansigter	har	tiden	også	budt	
på.	Der	er	et	samarbejde	institutionerne	imel-
lem	i	område	Katrinedal.		En	dygtig	pædagog	
er	derfor	lånt	ud	til	en	nabo	institution	og	en	
er	på	uddannelse.	Heldigvis	vender	de	tilba-
ge	igen,	og	heldigvis	har	vi	fået	søde	vikarer	i	
mellemtiden.		På	børnesiden	er	der	også	lidt	
udskiftning	i	gang.	Vi	er	ved	den	tid,	hvor	vi	si-
ger	farvel	til	de	ældste	børn,	der	nu	skal	sarte	
i	 skole.	De	blev	 fejret	med	gallafest	med	alt,	
hvad	dertil	 hører.	 Flag,	 rød	 løber	og	fint	 tøj.	
Velkomstdrinks,	pizza	og	hygge.	Super	festligt	
og	 stemningsfyldt.	 	 Børnene	 siger	 farvel	 på	
forskellige	dage	afhængig	af,	hvilken	skole	de	
skal	gå	på.	Vi	har	således	allerede	sagt	farvel	
til	dem,	der	er	startet	 i	 førskole/sfo.	Til	som-
mer	følger	så	de	sidste.	Det	er	altid	lidt	tomt	
bagefter,	når	de	store	siger	farvel.	Men	efter	
sommerferien	er	en	ny	”storgruppe”	klar,	og	
heldigvis	kommer	der	løbende	børn,	der	tager	
springet	fra	vuggestue	til	børnehave.	Ligesom	
vi	altid	er	klar	til	at	modtage	nye	børn,	der	vil	
være	en	del	af	Hagested	Naturbørnehus.	

På vegne af forældrerådet i Hagested Natur-
børnehus - Jesper, Line, Signe Louise, Marie-
Louise, Natasja og Katrine
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Holbæk Rille Race
Holbæk   RACEWAY 		Hagested

I	den	gamle	skole	på	1.	sal	findes	en	super	
underholdende	 racerbane	 for	 store	 lege-
børn	–	mellem	12-80 år,	mand	eller	kvinde	
-	bare	man	kan	 lide	 racerbil	 sport.	Her	er	
det		dig selv	der	alene	bestemmer	farten.	
Du	er	ikke	på	et	hold.	Du	er	ikke	passiv	til-
skuer	til	noget	på	TV).

Forventet	genåbning	efter	coronas	tvungne	
lukning	12/5.

I	 den	 lange	 corona	 lukning	 er	 ventetiden	
gået	med	at	bygge	en	ny	DIGITAL	bane.	Dig-
ital	betyder	at	banen	er	på	2	spor	med	op	
til	6	biler	på	banen	ad	gangen.	Derfor	er	der	
mulighed	for	overhalinger	ved	at	man	kan	

skifte	spor	mange	steder	på	den	30	meter	
lange	bane.	Derudover	automatisk	tælling	
af	omgangstider	med	mere.

ALLE kan	være	med.
Det	 kræver	 ingen	 forudsætning.	 En	 fritids	
interesse	der	forener	sport/hobby.	Konkur-
rence/sport	på	det	plan	du	selv	vil		+hobby		
med	 at	 indstille	 og	 vedligeholde	 model	
biler	størrelse	1:32	samtidig	med	at	du	har	
masser	 af	 tid	til	 at	 hygge	 snakke	om	alt	 i	
verden	og	om	bilerne.	Et	par	hyggetimer	en	
gang	om	ugen	:	HVER	onsdag	aften	18-22
Kig op og se hvad det er !	Det	eneste	tids-
punkt	hvor	du	måske	kan	blive	forpustet	er	
når	du	skal	op	ad	trappen.
Læs	mere	på	facebook:	SCALEXTRIC	Holbæk
Klubbens	officielle	navn	er	Holbæk Rille Racere

Nordvestsjællands Modeljernbane
Tak for donation og genvalgt bestyrelse
Nordvestsjællands	Modeljernbane	 har	 nu	 fået	 klæbet	 et	
fint	skilt	op	i	sin	indgangsdør	takket	være	en	donation	fra	
Hagested	 Lokalråd.	 Resten	 af	 donationen	 bliver	 anvendt	
til	måleinstrumenter	til	den	igangværende	digitalisering	af	
modelbanen.
Nordvestsjællands	 Modeljernbane	 havde	 generalforsam-
ling	den	28.04.2021.	Her	blev	den	siddende	bestyrelse	vist	
den	tillid,	at	alle	fortsatte	på	deres	poster.	Det	vil	sige,	at	
vores	konstituerede	formand,	John	Traulsen,	blev	valgt	til	
formand.
Vores	 samarbejde	med	plejehjemmet	 ”Solvognen”	 skrider	
godt	fremad.	Pladen	til	modelbanen	er	klar	og	en	prøveop-
stilling	af	den	ønskede	bane	gennemtestet,	således	at	den	
endelig	montering	kan	komme	i	gang.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Nordvestsjællands Modeljernbane
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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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Generalforsamlinger Hagested Lokalforum og
Hagested Beboerforening

På	grund	af	corona-nedlukning	og	forsamlingsforbud	valgte	Hagested	Lokalforum	og	Hagested	Be-
boerforening	at	udskyde	de	ordinære	generalforsamlinger,	som	ellers	skulle	holdes	i	marts	måned.

Nu	er	forsamlingsforbuddet	lempet,	og	der	indkaldes	til	de	udsatte	generalforsamlinger	
tirsdag den 29. juni 2021 19.00 i forsamlingshuset. 

Gældende	vedtægt	kan	ses	på	hjemmesiden	https://hagested.holbaek.dk/foreninger/hagested-
lokalforum	og	for	Beboerforeningen	på	https://hagested.holbaek.dk/foreninger/hagested-bebo-
erforening	

Har	du	forslag,	som	ønskes	drøftet	på	generalforsamlingerne,	skal	det	sendes	skriftligt	til	for-
mand	Mogens	Toftegaard	Petersen,	mail.	mogenst@petersen.mail.dk	eller	afleveres	i	post-
kassen	på	Klerkevej	11,	senest 8 dag før generalforsamlingen.
Forslag	til	vedtægtsændringer	skal	dog	fremsendes	med	3	ugers	varsel.

På	generalforsamlingen	i	Hagested	Lokalforum	skal	vi	drøfte	og	fordele	de	kommunale	tilskuds-
midler.	Forslag	og	ønsker	fra	foreninger	eller	private	personer	med	en	god	idé	til	lokalområdets	
bedste,	bedes	fremsende	ansøgning	om	midler	af	puljen,	som	i	år	er	forhøjet	til	19.000kr.
Ønsker	og	forslag	sendes	ligeledes	til	Mogens	Toftegaard	Petersen.

Aftenen vil forløbe således:
	 19.00		 Generalforsamling	for	Hagested	Lokalforum
	 Herefter	Generalforsamling	for	Hagested	Beboerforening
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VINDUES
PUDSNING

1-10 Gratis 70 kr

11-15 Gratis 80 kr

16-20 Gratis 90 kr

21-25 Gratis 100 kr

26-30 Gratis 110 kr

31-35 Gratis 120 kr

NormalprisAntal ruder
udvendigt

Første
pudsning

Ekstra tillæg ved:
Enkelte pudsninger, Interval hver 8. eller 12. uge

Indvendig polering · Stigearbejde/stangpudsning · Afrensning
Store ruder · Karmaftøring · Rækkehus · Lejlighed · Velux ruder

Find os på Cleanspot.dk og lav en forespørgsel
Gratis og uforpligtende tilbud

Gælder kun ved tilmelding af abonnement

Privat rengøring. Ring og få en pris 
Tlf: 72 22 35 00

Mail: tilbud@cleanspot.dk
www.cleanspot.dk

Fra
Vinduespudsn

ing

Tilbudspris gælder kun
første pudsning og

kan kun ske ved tilmelding
af abonnement

1. PUDSNING

GRATIS
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Reservat eller levende lokalområde?
Holbæk	Kommune	er	opdelt	i	18	lokalområ-
der.	Heraf	er	Hagested	et	af	de	mindste.	Hvert	
lokalområde	har	et	Lokalforum	som	er	båret	
af	frivillige	kræfter	og	som	udover	at	give	mu-
lighed	 for	 at	 samle	 de	 lokale	 ressourcer	 og	
interesser	også	har	den	officielle	kontakt	til	
Holbæk	Kommune.	Kommunen	giver	hvert	år	
et	mindre	tilskud	til	dette	arbejde.	Læs	mere	
om	 lokalfora	 på:	 https://holbaek.dk/kultur-
og-fritid/faellesskab/lokal-udvikling/	
På	 https://hagested.holbaek.dk/hvidbog-
om-hagested-lokalomraade/	 	kan	man	 læse	
lidt	 om	 Hagested	 lokalområdet	 og	 det	 der	
kendetegner	Hagested.	I	mange	år	var	arbej-
det	 koncentreret	 om	 at	 bevare	 daværende	
skole	og	da	den	kamp	blev	tabt,	har	det	siden	
været	de	fire	søjler	der	har	defineret	arbejdet	
i	Beboerforening	og	Lokalforum:

1.	 Hallen
2.	 Forsamlingshuset	
3.	 Børnehuset
4.	 Frivillige/Foreningerne/Kirken

De	forskellige	områder	har	hver	deres	besty-
relser	og	regnskaber,	men	Hagested	Beboer-
forening	og	Hagested	Lokalforum	ser	det	som	
deres	opgave	at	understøtte	det	arbejde	der	
gøres	i	de	nævnte	områder.	Foreningerne	og	
ikke	mindst	forsamlingshuset	består	kun	fordi	
der	gøres	et	stort	frivilligt	arbejde	og	vi	er	alle	
afhængige	af	hinanden.	Vi	kan	ikke	tiltrække	
ny	borgere	til	område,	hvis	ikke	der	er	et	at-
traktivt	miljø.	 For	 børnefamilier	 vil	 det	 ofte	
betyde	at	et	velfungerende	pasningstilbud	til	
deres	børn.	Hvis	ikke	vi	kan	tiltrække	børne-
familier	er	det	svært	at	rekruttere	frivillige	til	
lokalarbejdet.	Ligeledes	er	et	velfungerende	
mødested	 vigtigt	 for	 et	 attraktivt	 lokalom-
råde	uanset	om	vi	kalder	det	forsamlingshus,	
kulturhus,	borgerhus	eller	andre	betegnelser.	
Det	kræver	også	frivillige.
Selvom	der	foregår	et	stort	frivilligt	arbejde	i	
lokalområdet	og	vi	alle	bør	være	taknemmeli-

ge	for	de	mange	der	yder	en	stor	indsats	uden	
at	de	får	andet	for	det	end	lejlighedsvis	aner-
kendelse,	så	er	der	altid	behov	for	at	få	ny	til-
gang	af	frivillige	ellers	kan	vi	ikke	opretholde	
de	strukturer	vi	har	i	dag.	Jeg	oplever	at	stort	
set	alle	foreninger	har	svært	ved	at	tiltrække	
ny	frivillige	hvad	enten	det	er	til	bestyrelser	
eller	andre	opgaver	der	kræver	en	indsats.
Derfor	 skal	 der	 -	 igen	 igen	 -	 lyde	 en	 opfor-
dring	 til	 alle	 om	 at	 melde	 jer,	 hvis	 der	 er	
nogen	der	har	lyst	til	at	deltage	i	frivilligt	ar-
bejde	og	møde	ny	mennesker	og	ny	opgaver	
i	lokalområdet.	Husk,	det	behøver	ikke	være	
mere	forpligtende	end	man	selv	ønsker.	Har	
du	 ideer	 til	 ny	 foreninger,	 ønsker	 du	 at	 ar-
rangere	 nattergaletur	 for	 byens	 beboere.	
Er	du	ferm	til	at	designe	hjemmesider	er	du	
velkommen,	eller	har	du	andre	ideer,	så	kon-
takt	os.	Vi	påtager	os	gerne	at	formidle	kon-
takt	uanset	hvilke	interesser	den	enkelte	har.	
Kom	evt.	til	vores	generalforsamlinger	og	lad	
os	høre	om	dine	ønsker	og	ideer	eller	kontakt	
mig	på	mail	mogenst@petersen.mail.dk	eller	
tlf.	6166	0417.
Besøg	 også	 vores	 hjemmeside	 www.hage-
stedby.dk	og	se	hvad	der	sker,	og	hvor	du	kan	
bidrage.

Mogens Toftegaard Petersen
Formand for Hagested Lokalforum 

og Hagested Beboerforening.
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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2021

 
Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2021 

 
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 
installationer 

Vestergårdsvej 66  
4300 Holbæk 

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

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

5946 4720 
2046 1514 

emch@emch.dk 

Farvehandel Botex Rebslagervej 9 
4300 Holbæk 

5943 5070 
4019 6165 

holbak@botex.dk 
www.botex.dk 

Foderstoffer Butikken Præstebrovej 10, Hagested 
4300 Holbæk 

5946 0035  

Forsamlingshus Huset i Hagested 
Kultur- og Forsamlingshus 

Præstebrovej 2, Hagested 
4300 Holbæk 

 
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 

Haveservice Hestia Ny Hagestedvej 5 
4532 Gislinge 

40980610 hestia@mail.dk 

Hvidevarer BNS Hvidevarer 
Brian Stentoft Nielsen 

Melbygade 7A 
4400 Kalundborg 

23322193 brian@bsnhvidevarer.dk 
www.bsnhvidevarer.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 

Servicemontør 
Ventilation/ varmepumpe 

Pers Boligvent Overdrevsvej 46 
4640 Fakse 

51444202 pers@boligvent.net 

Vinduespudsning CleanSpot Falkevej 14 
4300 Holbæk 

72223500 tilbud@cleanspot.dk 
www.cleanspot.dk 

VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej 10 
4300 Holbæk 
 

5946 1266 
2166 7574 

 

 



Trundholm	Tryk	3	5931	5003

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK

OM VORES TØMRERFIRMA
Hos	TJ	Tømrerservice	ApS	finder	du	et	alsidigt	team,	der	både	består	af	tømrer,	tømrermester	og	
snedker.		Virksomheden,	som	ejes	af	tømrermester	Tommy	Woxholt	og	tømrermester	Jørn	Løven-
horst,	tæller	i	dag	31	ansatte.
Vores	kunder	er	i	dag	en	blanding	af	private	byggeherrer	og	boligforeninger,	som	er	spredt	ud	over	
hele	Sjælland.
Vi	har	gode	forbindelser	til	både	arkitekter	og	rådgivende	ingeniører,	hvorfor	vi	kan	varetage	en	
byggesag	fra	start	til	slut.
Vi	udfører	altid	kvalitetsarbejde,	og	vi	overholder	de	aftaler,	vi	indgår	–	både	hvad	angår	tid	og	pris.
Vi	vil	glæde	os	til	at	hjælpe	dig	med	alt	fra	tagrenovering	til	bygning	af	et	helt	nyt	hus.

Mail: tj@toemrerservice.dk  ·  https://toemrerservice.dk


