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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. 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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Frivillig indsats er guld værd for lokalsamfundet
Når	 et	 år	 rinder	 ud,	 er	 der	 tradition	 for,	
at	 der	 uddeles	 priser	 til	 årets	 bil,	 årets	
TV-pris,	årets	bog,	årets	pressefoto,	årets	
sportsnavn	 osv.	 osv..	 Sammen	 med	 Klog	
på	Sprog	på	DR	P1	har	Dansk	Sprognævn	
kåret	 ordet	 samfundssind	 som	 årets	 ord	
2020.	–	Vi	kan	med	rette	spørge:	Hvad	er	
særligt	ved	netop	det	ord	i	år,	for	det	er	et	
ord,	som	gerne	skulle	kunne	kåres	hvert	år.	
–	Man	kan	også	kalde	det	menneskesind. 
Det	 er	 så	 vigtigt	 at	 vise	 menneskesind.	
Tænke	på	og	handle	til	gavn	for	hinanden	
såvel	 i	 familien,	 blandt	 venner	 og	 i	
samfundet.	 Selvfølgelig	 spiller	 interesser,	
muligheder	og	meget	andet	 ind	på,	hvad	
det	 enkelte	menneske	 gør	 og	 kan	magte	
at	gøre.	Vi	er	forskellige	i	forhold	til,	hvor	
vi	kan	og	vil	lægge	vores	indsats.	Men	der	
skal	 ikke	 meget	 til,	 før	 ens	 indsats	 kan	
have	en	stor	betydning	for	andre.
Vi	har	her	i	Hagested	Nyt	ofte	sat	fokus	på	
emnet	 vedr.	 de	 frivilliges	 indsat.	 Frivillig	
indsats	 har	 en	 meget	 stor	 betydning	
såvel	 lokalt,	 nationalt	 som	 globalt.	 Rent	
lokalt	 kan	 vi	 blot	 kaste	 et	 blik	 på	 siden	
her	 i	 bladet	 Foreningsoversigt. Her	 får	
man	et	 lille	 indtryk	af,	hvad	der	 rører	 sig	
i	 lokalsamfundet,	og	at	mange	yder	sit	til	
glæde	for	alle.	Mange	borgere	i	Hagested	
yder	 en	 vigtig	 frivillig	 indsats	 udenfor	
lokalsamfundet,	 som	 vi	 er	 mere	 eller	
mindre	vidende	om.	
Hvert	 år	 uddeler	 Lions	 Club	 i	Holbæk	en	
pris	 til	 ”en	 forening,	 en	 person	 eller	 et	
projekt,	 som	 har	 gjort	 en	 social	 forskel	
i	 Holbæk”. Med	 prisen	 følger	 udover	
anerkendelsen	 et	 beløb	 på	 10.000	 kr. 
Hvad	var	mere	naturligt,	end	at	Hagested	
Lokalforum	indstillede	Jens-	Knud	Nielsen	
som	kandidat	til	prisen.	Han	har	 ydet	en	
utrolig	stor	indsats	for	de	grønne	områder	
i	 Gl.	 Hagested	 og	 holder	 sammen	 på	

gruppen	 af	 aktive	 herrer	 Græsrødderne	
(men	 der	 må	 godt	 deltage	 kvinder	 J,	
så	 bare	 kom).	 Grejbanken	 er	 også	 Jens-
Knuds	 fortjeneste.	 Man	 kan	 læse	 hele	
indstillingen	i	dette	blad.	
Det	blev	så	ikke	Jens-Knud,	som	fik	prisen.	
Lions	Club	udtaler,	at	der	har	været	meget	
stille	 omkring	 udnævnelsen	 og	 coronaen	
har	sat	en	stopper	 for	sammenkomsten	 i	
forbindelse	med	offentliggørelsen.		
At	de	velholdte	stier	er	til	stor	glæde,	var	
vi	mange,	 som	oplevede	bl.a.	 1.	 juledag,	
hvor	 der	 endelig	 var	 blå	 himmel,	 så	 der	
var	nærmest	folkevandring	på	stierne.	Her	
mødtes	man	med	et	nik	og	”glædelig	jul”.	
Det	er	også	en	del	af	det	gode	sociale	liv	i	
nærsamfundet.
Måske	 vi	mødes	 på	 stierne.	 På	 vegne	 af	
redaktionen
	 	 	 	 	

/ Ida M.
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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

Kaj Andersen

Strandvejen 3

Gislinge Lammefjord

4532 Gislinge

Tlf.:  59 46 31 46

Fax:  59 46 31 96
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Udsættelse af ordinær generalforsamlinger i 
Hagested Lokalforum og Hagested Beboerforening

På	 grund	 af	 situationen	 med	 de	
gældende	Corona	restriktioner	for-
venter	vi	ikke	at	kunne	gennemføre	
den	 ordinære	 generalforsamling	 i	
Hagested	Lokalforum	og	Hagested	
Beboerforening	i	marts	2021.	

Det	tjener	derfor	ikke	noget	formål	
at	udmelde	en	dato	for	en	general-
forsamling,	 som	 alligevel	 ikke	 kan	
gennemføres.	Vi	må	forvente,	at	de	

tidligst	kan	gennemføres	 i	april	el-
ler	senere.	

Forhåbentlig	kan	vi	informere	nær-
mere	i	næste	nummer	af	Hagested	
Nyt,	 hvornår	 vi	 kan	 gennemføre	
de	ordinære	generalforsamlinger	 i	
Hagested	Lokalforum	og	Hagested	
Beboerforening.

Mogens Toftegaard Petersen
Formand

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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Hagested - Landkanalen - den 2. januar 2021

Fotos: Hanne V.
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”Græsrøddernes” status for år 2020
Når	et	år	er	slut,	er	det	tid	til	at	gøre	status	
over	de	ting	der	er	sket,	og	det	som	man	har	
bidraget	med.	”Græsrødderne”	har	som	tid-
ligere	 år	 været	 i	 gang	med	 græsslåning	 på	
vores	 grønne	 områder	 og	 langs	 stierne,	 så	
de	har	været	gode	at	færdes	på.	Der	er	også	
beskåret	langs	stierne,	så	buskene	ikke	lukker	
stierne	 helt	 til.	 ”Græsrødderne”	 har	 tilsam-
men	brugt	122	timer	af	deres	fritid	til	dette	
arbejde.	Heldigvis	møder	man	mange	på	sti-
erne,	når	man	går	sig	en	tur.	Det	må	betyde,	
at	folk	er	glade	for	vores	arbejde	og	vores	dej-
lige	lokalområde,	som	vi	opfordrer	alle	til	at	
benytte	og	værne	om.	Vi	har	også	fra	mange	
sider	hørt	og	fået	tak	for	vores	arbejde	med	
vedligeholdelsen	af	området.

Desværre	har	 vi	 også	haft	en	del	 ekstra	ar-
bejde	på	shelterpladsen	i	år.
En	gruppe	unge	mennesker	har	ofte	festet	på	
shelterpladsen	og	forladt	den	i	et	syndigt	rod.
Der	tændes	bål,	og	når	der	ikke	er	mere	bræn-
de,	tager	man	bare	en	sav	med	og	saver	borde	
og	bænke	i	stykker,	for	ild,	det	skal	der	være.	
Uheldigvis	forlader	de	også	bålet	inden	det	er	
brændt	ud,	så	der	er	risiko	for,	at	bålhytten	og	
shelterne	futter	af.	Tidligere	har	man	også	ta-
get	optændingsmateriale	fra	insekthotellet	og	
vandhanen	på	pladsen	er	også	skruet	fra	hin-
anden	flere	gange.	Derfor	er	der	indtil	videre	
lukket	for	vandet	på	pladsen.

Sådan	en	adfærd	gør	”Græsrødderne”	meget	
kede	af	det.	Man	føler,	sig	lidt	til	grin,	når	ens	
arbejde	respekteres	på	den	måde.	Vi	beder	
alle	om	at	give	en	hjælpende	hånd	til	at	holde	
ro	og	orden	på	shelterpladsen,	så	den	kan	be-
nyttes	af	ALLE	og	fremstå	pæn	og	ryddelig.
Observerer	man	uro	på	pladsen,	så	kontakt	
en	 af	 ”Græsrødderne”	 eller	 politiet,	 hvortil	
hærværket	er	anmeldt.

Stor	TAK	til	”Græsrødderne”	for	vores	gode	
samarbejde	og	fælles	indsats	i	2020.	
Jeg	håber,	at	I	også	i	2021	vil	være	med	til	at	
passe	og	pleje	vores	dejlige	område.
Der	 er	 altid	 plads	 til	 flere,	 som	 vil	 give	 en	
hjælpende	hånd,	når	vi	går	i	gang	til	forår.	
Vil	du	være	med,	så	ring	på	tlf.	2166	7893.	

Godt	NYTÅR	til	alle
Jens-Knud	Nielsen
Tovholder	for	”Græsrødderne”
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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
Apoteket	Smedelundsgade	33	 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
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
Februar 2021 	
Lørdag	den	27.	 17.00-19.00	 Virtuel	vinsmagning	live	på	facebook
	 	 	 	 Tapas	fra	”Bønnen	og	Herligheden”kan	bestilles	inden		
	 	 	 	 15.	februar	hos	Helle	på	tlf.	60827901	eller	mail	
	 	 	 	 04517@coop.dk.	Se	annonce	inde	i	bladet.

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,	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.	

AKTIVITETER vinter 2021
Om vinterens aktiviteter må man selv holde sig orienteret vedrørende forholdene og 
corona restriktioner.
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

FEBRUAR-MARTS I TUSE NÆS-HAGESTED PASTORAT

Hvor intet andet er nævnt, er prædikanten sognepræst Mikkel Vale.  
Ændring kan forekomme - af og til med kort varsel. Hold dig opdateret på: 

www.facebook.com/hagestedkirke og www.sogn.dk/hagested.
OBS! Tilmelding til alle gudstjenester via www.sogn.dk/hagested.

Søndag den 
31. januar

10.00 Septuagesima
Højmesse i Udby Kirke

Søndag den 
7. februar

10.00 Seksagesima
Højmesse i Udby Kirke

Torsdag den 
11. februar

19.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
14. februar

09.30 Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
14. februar

13.00 Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste i Udby Kirke

Søndag den 
21. februar

--- Ingen gudstjeneste i Hagested eller på Tuse 
Næs. Vi henviser til nabosognene.

Søndag den 
28. februar

10.00 Anden søndag i fasten
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 
7. marts

10.00 Tredje søndag i fasten
Højmesse i Udby Kirke

Torsdag den 
11. marts

19.00 Aftengudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
14. marts

10.00 Midfaste
Højmesse i Hørby Kirke

Søndag den 
21. marts

--- Ingen gudstjeneste i Hagested eller på Tuse 
Næs. Vi henviser til nabosognene.

Søndag den 
28. marts

10.00 Palmesøndag
Højmesse i Hørby Kirke

Torsdag den 
1. april

17.00 Skærtorsdag i Hagested Kirke
Aften gudstjeneste evt. med efterfølgende spis-
ning, hvis restriktionerne tillader.

Kalenderen fortsættes på den sidste af kirkens sider >>>
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NYT FRA HAGESTED KIRKE

Hilsen fra sognepræst Mikkel Vale
Kirken er her stadigvæk. Nogle har brug for kirken. Andre føler sig ikke 
trygge ved at gå i kirke. Jeg kan genkende begge synspunkter fra min 
egen indre dialog, men I skal vide, at selvom vi aflyser, forkorter og ind-
fører restriktioner, så er vi her. Ja, man er altid velkommen til at ringe 
til mig (Mikkel-præst 30519943), hvad enten det gælder småting, som 
tilmelding til gudstjenester, eller større ting, som man gerne vil vende 
med en præst. 

Vi måtte få dage inden juleaften aflyse gudstjenesten i hallen. Ærger-
ligt, men nok det mest trygge. Og derefter måtte vi også aflyse 1. jule-
dag og nytårsaftensgudstjenesten. Det er første gang i mit 47-årige liv, 
at jeg ikke fejrer jul med julegudstjenester og fællessang. Jeg savnede 
det. I stedet for så jeg en del livestreaminger, videogudstjenester og 
gudstjenester fra DR. Men det var ikke det samme. Jeg havde håbet 
på, at det var den jul, man skulle huske for, at den var blevet fejret i 
hallen. I stedet for husker jeg den for en grå hjemmejul, med manglen-
de gæster og med tomme pladser rundt om juleaftensbordet. 

Nuvel. Det er faktisk ikke en særlig høj pris. Når jeg tænker på, hvad 
andre går igennem på grund af pandemien - de, der bliver syge, de, 
der mister arbejde eller indtægt og de, der oplever stor ensomhed – så 
skammer jeg mig ved, at sige, at jeg savner kirkens traditionelle guds-
tjenester. 

Men jeg kommer også i tanke om, hvorfor jeg synes gudstjenester 
er vigtige. For julegudstjenester er ikke bare julekrydderi, en gammel 
yndig tradition eller glasuren på julestemningen. År efter år får vi ved 
juletid at vide, at vores liv er vigtigt og meningsfuldt, og vi hører, at 
universets inderste kraft er venligtsindet over for os mennesker, selv-
om vi her midt i lidelse og pandemi nok har den modsatte oplevelse. 
Budskabet om at Lyset skinner i mørket, bærer kirken frem gennem 
ord og musik år efter år. Og det er et budskab, som kan være vanske-
ligt at finde gennem egne erfaringer og logisk tænkning. Derfor har jeg 
savnet gudstjenesterne – og fællesskabet omkring dem. 

Nu i det nye år må vi så indrette os på nye restriktioner på grund af 
den engelske covid-mutation. I kirken betyder det i skrivende stund, at 
fællessang ikke er tilladt. Det skyldes, at de såkaldte smittebærende 
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aerosoler (en sky af bittesmå luftbårne dråber eller partikler), spredes 
kraftigt under sang. Og der har været eksempler på ganske stor smitte-
spredning både ved koncerter, igennem korsang og ved gudstjenester. 

Det har taget lang tid, inden man tog dette redskab – at aflyse fælles-
sang - i brug. Det skyldes at fællessang har en utrolig central betydning 
i gudstjenesten. For det understreger to meget vigtige pointer:

 1. At en gudstjeneste hverken er et foredrag af præsten eller en
 koncert ved musikerne, men noget alle i kirkerummet er fælles
 om. 
 2. At der etableres et fællesskab, når man synger sammen. 

Men den temmelig stejle debat om fællessang, aflysninger og restriktio-
ner har også afsløret nogle ting ved det danske kirkeliv: 

 1. Siden sang og musik er så centralt, kan man fristes til at
 spørge: Skal man være musikalsk for at være en del af det
 kristne fællesskab? Skal man kunne lide at synge og interesse-
 re sig for poesi og musik? Nej selvfølgelig ikke, vil jeg sige.
 2. Den danske folkekirke har bekendelsesskrifter. I Confessio
 Augustana fra 1530 står der om kirken (artikel 7): ”Det er ikke
 nødvendigt, at der overalt er ensartede menneskelige overleve-
 ringer eller riter og ceremonier indstiftede af mennesker.” Det
 lyder som en selvfølge, men på Martin Luthers tid var det gan-
 ske epokegørende at gøre op med stivnede religiøse ceremoni-
 er. I dag tænker jeg igen og igen på de samme ord: ”Det er ikke 
 nødvendigt!”

De nye tider uden fællessang er måske kedelige og triste, men den 
slags begrænsninger kan også give inspiration til at tænke kirkelivet 
forfra. Hvordan skal man egentlig leve som kristen menneske? Det 
handler vel ikke kun om at gå i kirke og synge? Hvordan skal man 
være kirke uden sang?

Så på baggrund af pandemien vil jeg tænke lidt over kirkelivet. Ja, man 
kan jo også på den baggrund overveje, hvad der er centralt i ens eget 
liv… Under alle omstændigheder ønsker jeg jer godt nytår.
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KONTAKTOPLYSNINGER

HAGESTED KIRKE
Nykøbingvej 88, 4300 Holbæk
www.sogn.dk/hagested og www.facebook/hagestedkirke

MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER
Formand Dorte Hovmand 61393456/dorte@isoler.dk
Næstformand Henning Hvass 40555351/hh@hagestedgaard.dk
Kasserer Anne Noer 24462170/annenoer1101@gmail.com
Kontaktperson Philip Krogh Frohn 50748334/philipkrogh90@gmail.com
Kirkeværge Mads Arnold Lorentsen 60640688/m.a.lorentsen.com
Formand valgbest. Bettina Fogelberg 40749014/bettinafogelberg@vsfair.dk
Menigt medlem Tina Taftegaard 22366500/tina@taftegaard.dk
Sognepræst Mikkel Vale  - 30519943/miva@km.dk

MEDARBEJDERE
Graver Jørgen Hansen - 59460774/hagestedkirkegaard@mail.dk
Kirke-kultur-medarbejder Ane Kjærsgaard - 60154241/anekk1208@gmail.com
Kirkesanger Jan C. Chemnitz
Regnskabsfører John Lygaard - 22152286

BRUG FOR KIRKEBIL?
RING 5943 4343

Fredag den 
2. april

15.00 Langfredag
Højmesse i Hørby Kirke

Lørdag den  
3. april

21.00 Påskenat
Gudstjeneste i Hagested Kirke

Søndag den 
4. april

10.00 Påskesøndag
Højmesse i Udby Kirke

Mandag den 
5. april

10.00 Anden påskedag
Højmesse i Hørby Kirke
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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
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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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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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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Vil du være med til at skrive Danmarks historie?
Danmarks største virtuelle vinsmagning 

Smagningen afholdes lørdag d. 27. februar
kl. 17:00 til 19:00 - live via Facebook

Arrangement laves i samarbejde mellem 
Dagli’Brugsen Tuse Næs og ”Bønnen og Herligheden”. 

6 vine til 469 kr. (Laugel	Cremant	de	Alsace,	Ibis	Vino	Bianco	Veronia	Appas-
simento,	Torres	Celeste,	Barolo	Fontanafredda	&	Burmester	10	års	Portvin)

samt tapas til 6 personer til en samlet pris 1199 kr.
Alternativ: 6 vine til 469 kr. og X antal tapas pr. stk 125 kr.

Bestilling senest mandag den 15. februar 2021
hos Helle på tlf. 60827901 eller mail 04517@coop.dk

Den	virtuelle	smagning	er	gældende	for:	
Kvickly,	Super	Brugsen	&	Dagli´Brugsen	
Er	du	frisk	på	at	være	med	på	Danmarks	største	virtuelle	vinsmagning?	
Det	håber	vi	og	læser	du	videre	så	kan	det	kun	blive	en	KÆMPE	succes	
Vi	forventer	at	sælge	på	mere	end	10.000	kasser	i	COOP.

Hvordan kommer det til at køre? 
Lørdag	d.	27.	februar	sendes	der	live	fra	pejsestuen	på	hovedkontoret.	
Smags	panelet	består	 af:	 Sommelier	Nana	Wad	vil	 præsentere	og	 smage	 for	på	
vinene,	Steen	Jepsen,	 indkøber	 fra	Coops	vinafdeling	og	Lotte	Malmgren,	redak-
tør	på	VinCooperativet	og	Vin	&	Co.	er	medværter.	Holdet	vil	guide	 jer	gennem	
smagningen	 af	 de	 forskellige	 vine,	 og	 I	 kan	 også	 stille	 spørgsmål	 undervejs	 via	
Facebook-chatten.	Niveauet	vil	 være	 til	 både	den	glade	begynder	og	 til	 den	 lidt	
mere	erfarne	vindrikker.	
Udover	 vinene	 vil	 smagekassen	 indeholde	 information	 om	 vinene,	 skema	 til	 at	
notere	kommentarer	på,	et	smagehjul	med	typiske	noter/aromaer,	forslag	til	mad/
snacks	til	vinene	og	en	vejledning	til,	hvordan	du	får	den	bedste	oplevelse	ud	af	
smagningen.	Der	vil	også	være	spændende	konkurrencer,	hvor	kunderne	kan	vinde	
vin	m.m.	Præmierne	skal	naturligvis	afhentes	i	butik	
Så deltag i smagningen med dine nærmeste venner og bliv klogere på, hvilken 
mad de forskellige vine passer til, og hvordan du får de bedste smagsoplevelser
Kontaktpersoner:	
Jesper	Brøgger.	Mail:	04517@coop.dk	Tlf.:	59	46	10	75	
Helle	Westerbye-Juhl	Mail:	boennen.herligheden@gmail.com	Tlf.:	6082790
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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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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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Til 
Lions Club 
Holbæk 

Vedr.: Årets pris 2020. 

Med nedenstående beskrivelse ønsker Hagested Lokalforum at indstille en kandidat til 
Årets pris 2020. Vi indstiller Jens-Knud Hilstrøm Nielsen, Højvangsparken 24, Gl. 
Hagested, 4300 Holbæk – mail: jkj.hagested@mail.dk – tlf.nr. 2166 7893. 

 For Jens-Knud har fokus altid været rettet mod, at Hagested skal være et 
aktivt og attraktivt sted at bo. 

Fakta. 
Jens-Knud er 72 år. Gift med Jonna. Jens-Knud blev tømrer og arbejdede i Hagested indtil 
1985. Derefter blev Jens-Knud graver ved Hagested Kirke indtil 2011. 

Jens-Knuds engagement i Hagested ligger dybt i hans DNA. – Han deltog som ung aktivt i 
tidens debat i Hagested og blev bestyrelsesmedlem i Hagested Beboerforening. Jens-
Knud blev også bestyrelsesmedlem i Hagested Vandværk og var med til at passe værket. 
– Han har desuden gennem mange år været formand for Grundejerforeningen 
Højvangsparken. Jens-Knud er også formand for Hagested Billardklub, hvor han har været 
medlem siden 1974. Selvfølgelig var der også bud efter ham, når der skulle spilles 
dilettantkomedier i Hagested Forsamlingshus 

Jens-Knud og Hagested Lokalområde. 
Da Kommunalreformen i 2007 blev ført ud i livet, opdelte man Holbæk Kommune i
lokalområder. Dels for at skabe et lokalt engagement blandt borgerne i lokalområdet, dels 
for at man politisk og administrativt kunne få et overblik over behov og ønsker. Det 
forudsætter blot, at der er aktive borgere, som vil yde en indsats, og nogle, som vil være 
tovholdere. I både den udøvende rolle og som tovholder har Jens-Knud været en 
uundværlig person i udviklingen af Hagested Lokalområde. 

Jens-Knuds engagement har hovedsageligt fokus på naturen og han lægger sine kræfter i, 
at de rekreative områder i lokalområdet ikke forsømmes men udvikles og vedligeholdes. At 
borgerne skal have glæde og udbytte af lokalområdets muligheder, er drivkraften for Jens-
Knud.  

Holbæk Kommune etablerede i år 2000 jordbrugslodder i Hagested mod markerne i syd. 
Det blev en succes, hvorfor man senere etablerede et nyt område med såvel almindelige 
parceller som jordbrugslodder mod vest. I forbindelse med disse projekter lavede 
kommunen en stiplan. Der skulle etableres stier langs områderne samt sti ned over 
engene til Landkanalen, hvor der efterfølgende blev bygget en flot træbro over kanalen. –
Men en ting er at etablere stier, noget andet er at vedligeholde dem, så de er tilgængelige. 
Økonomi til den opgave var der ikke afsat. 

Det irriterede Jens-Knud, at stierne groede til og blev mere og mere ubrugelige. Foråret 
2011 tog han sin fars le og begyndte at slå græsset og fik ryddet Trampestien. – Da der så 
kom en tiltrængt kommunal pulje, søgte Jens-Knud midler til en skiveskærer. Den fik Jens-
Knud til låns. 

Som omtalt i Redaktionen har ordet kan vi her offentliggøre indstillingen fra Hage-
sted Lokalforum til Lions Club i Holbæk – Årets pris 2020. 
Den	uddeles	til	”en	forening,	en	person	eller	et	projekt,	som	har	gjort	en	social	forskel	
i	Holbæk”. Den	blev	som	omtalt	ikke	givet	til	Jens-Knud.	Prisen	gik	til	Gert	Hansen	for	
hans	mange	års	 ihærdige	og	vedvarende	 interesse	for	at	bevare	og	udvikle	Den le-
vende børnekultur, som	om	sommeren	afholder	koncerter	på	Murerpladsen	i	Holbæk.	
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Holbæk Kommune blev klar over, at der måtte gøres noget så de frivillige i lokalområderne 
havde noget udstyr at arbejde med. Kommunen varslede planer om at etablere en 
”grejbank”, som udlånes til foreninger via et bookingsystem. Jens-Knud var rådgiver for 
kommunen og med til at etablere den. Han blev uddannet til at bruge Grejbanken, samt 
bistod i at vejlede andre i brugen af den. I 2013 fik Jens-Knud tilnavnet ”superbruger” af 
Holbæk Kommune. 

I Hagested er Jens-Knud tovholder for en gruppe gode borgere – Græsrødderne. De 
vedligeholder såvel stierne som broen. – som for øvrigt er en del af Istidsruten i dag. 
Når alle stier er slået, er der kørt 16 km og det sker i sommerperioden hver 14. dag. En 
imponerende indsats. 

Jens Knud har været foregangsmand for at få lavet en borde/bænkeplads på engene og 
ved broen og etableret en hundelegeplads og børnenes frugthave – et areal med 20 
frugttræer til fri afbenyttelse af forbipasserende, som trænger til lidt at gumle på. 

Ved pladser og langs stier og på shelterpladsen er der opsat 10 naturskraldespande i træ, 
som Jens-Knud tømmer.  
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havde noget udstyr at arbejde med. Kommunen varslede planer om at etablere en 
”grejbank”, som udlånes til foreninger via et bookingsystem. Jens-Knud var rådgiver for 
kommunen og med til at etablere den. Han blev uddannet til at bruge Grejbanken, samt 
bistod i at vejlede andre i brugen af den. I 2013 fik Jens-Knud tilnavnet ”superbruger” af 
Holbæk Kommune. 

I Hagested er Jens-Knud tovholder for en gruppe gode borgere – Græsrødderne. De 
vedligeholder såvel stierne som broen. – som for øvrigt er en del af Istidsruten i dag. 
Når alle stier er slået, er der kørt 16 km og det sker i sommerperioden hver 14. dag. En 
imponerende indsats. 

Jens Knud har været foregangsmand for at få lavet en borde/bænkeplads på engene og 
ved broen og etableret en hundelegeplads og børnenes frugthave – et areal med 20 
frugttræer til fri afbenyttelse af forbipasserende, som trænger til lidt at gumle på. 

Ved pladser og langs stier og på shelterpladsen er der opsat 10 naturskraldespande i træ, 
som Jens-Knud tømmer.  

Til 
Lions Club 
Holbæk 

Vedr.: Årets pris 2020. 

Med nedenstående beskrivelse ønsker Hagested Lokalforum at indstille en kandidat til 
Årets pris 2020. Vi indstiller Jens-Knud Hilstrøm Nielsen, Højvangsparken 24, Gl. 
Hagested, 4300 Holbæk – mail: jkj.hagested@mail.dk – tlf.nr. 2166 7893. 

 For Jens-Knud har fokus altid været rettet mod, at Hagested skal være et 
aktivt og attraktivt sted at bo. 

Fakta. 
Jens-Knud er 72 år. Gift med Jonna. Jens-Knud blev tømrer og arbejdede i Hagested indtil 
1985. Derefter blev Jens-Knud graver ved Hagested Kirke indtil 2011. 

Jens-Knuds engagement i Hagested ligger dybt i hans DNA. – Han deltog som ung aktivt i 
tidens debat i Hagested og blev bestyrelsesmedlem i Hagested Beboerforening. Jens-
Knud blev også bestyrelsesmedlem i Hagested Vandværk og var med til at passe værket. 
– Han har desuden gennem mange år været formand for Grundejerforeningen 
Højvangsparken. Jens-Knud er også formand for Hagested Billardklub, hvor han har været 
medlem siden 1974. Selvfølgelig var der også bud efter ham, når der skulle spilles 
dilettantkomedier i Hagested Forsamlingshus 

Jens-Knud og Hagested Lokalområde. 
Da Kommunalreformen i 2007 blev ført ud i livet, opdelte man Holbæk Kommune i
lokalområder. Dels for at skabe et lokalt engagement blandt borgerne i lokalområdet, dels 
for at man politisk og administrativt kunne få et overblik over behov og ønsker. Det 
forudsætter blot, at der er aktive borgere, som vil yde en indsats, og nogle, som vil være 
tovholdere. I både den udøvende rolle og som tovholder har Jens-Knud været en 
uundværlig person i udviklingen af Hagested Lokalområde. 

Jens-Knuds engagement har hovedsageligt fokus på naturen og han lægger sine kræfter i, 
at de rekreative områder i lokalområdet ikke forsømmes men udvikles og vedligeholdes. At 
borgerne skal have glæde og udbytte af lokalområdets muligheder, er drivkraften for Jens-
Knud.  

Holbæk Kommune etablerede i år 2000 jordbrugslodder i Hagested mod markerne i syd. 
Det blev en succes, hvorfor man senere etablerede et nyt område med såvel almindelige 
parceller som jordbrugslodder mod vest. I forbindelse med disse projekter lavede 
kommunen en stiplan. Der skulle etableres stier langs områderne samt sti ned over 
engene til Landkanalen, hvor der efterfølgende blev bygget en flot træbro over kanalen. –
Men en ting er at etablere stier, noget andet er at vedligeholde dem, så de er tilgængelige. 
Økonomi til den opgave var der ikke afsat. 

Det irriterede Jens-Knud, at stierne groede til og blev mere og mere ubrugelige. Foråret 
2011 tog han sin fars le og begyndte at slå græsset og fik ryddet Trampestien. – Da der så 
kom en tiltrængt kommunal pulje, søgte Jens-Knud midler til en skiveskærer. Den fik Jens-
Knud til låns. 
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Shelterpladsen ved Hagested Naturbørnehus. 
Ved sportspladsen og Hagested Naturbørnehus er der en shelterplads, som er blevet 
renoveret med nye tag på shelter, bålhytte og læskur samt etablering af vand- og 
elforsyning til pladsen. Det har Jens-Knud også fået til at ske og ikke mindst et muld toilet. 
Her stod han ikke tilbage for selv at grave et hul på 1,80 m´s dybde. Det klarede han på en 
enkelt dag, for det skulle bare laves. 
I dag er Shelterpladsen anmærket som et muligt stop for overnatning langs Istidsruten. 

I løbet af årene har Jens-Knud søgt fonde og fået midler fra bl.a. Veluxfonden til en 
græsslåmaskine. Desuden har kommunens Udviklingspulje støttet projektet . 

Hvorfor indstille Jens-Knud. 
Jens-Knud er blevet spurgt, hvad der får ham til at være så vedholden og være det med 
glæde? – Dertil svarer han: Det er fordi, jeg holder så meget af naturen. Den skal vi have 
glæde af, når vi nu bor midt i den. Den skal passes og plejes. Vi skal værne om den. Og 
så holdes entusiasmen vedlige, når jeg ser og honoreres ved begejstrede tilkendegivelser 
fra borgerne 😊😊 
 

Med venlig hilsen på vegne af Hagested Lokalforum 

Mogens Toftegaard Petersen 
Klerkevej 11, 4300 Holbæk 
Tlf.nr. 6166 0417 
Mail mogenst@petersen.mail.dk    

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

AUDEBO SKOLEVEJ 14 ·-  4300 HOLBÆK
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Bonus info: 

Stier i og omkring Hagested 
Så langt er der: 
Engstien fra hallen til ny bro ved kanalen ca. 1,5 km 
Trampesti fra bænkeplads til Præstebrovej 48 ca. 1,0 km 
Sti bag om Præsteengen (fra trampesti til Engstien) ca. 0,5 km 
Sti fra trampesti ved Præsteengen nr. 15 til hallen ca. 0,5 km 
(gennem Højvangsparken og langs idrætspladsen) 

Muligheder for at komme videre: 
Turen over kanalen, henover den flotte nye bro, er 
bestemt en oplevelse. Går man ligefrem, er der 
mulighed for en dejlig skovtur. Følger man kanalen 
til højre er der ikke langt til Audebo og går man til 
venstre kan man komme til Øvej og videre mod 
Gislinge.
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Samlet oversigt over annoncørerne i 
Hagested Nyt 2021Samlet 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

Leif ’s Låse Service
... for en sikkerheds skyld !

20 45 55 92


