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 TISSØ PLADE & 
AUTOVÆRKSTED 
 v/ SØREN HOOUGE 
        SØRENSEN 
 
 Søvejen 31  
 4490 Jerslev  
 Tlf. 21808504 
 
  Salg-  og køb af biler                

        Alt i blomster - Begravelsesblomster 
       Buketter  -  Potteplanter  -  Afskårede 
      Foder til hunde, katte, fugle og gnavere 
                    Frugt  og grønt sælges 
Speciale: De gode kartofler fra Lammefjorden 
 

Bestyrelsen 2014 

Tissøvej 5 Jorløse 59294190

Mobil 20324190

Søndergade 13 Kr. Helsinge 58855600

Email:  m.h.larsen-auto@mail.tele.dk

v/Tommy Hoffmann

Anlæg af haver

Tlf. 23377243

Vedligeholdelse
     Haver
     Terrasser
     Indkørsler
Ejendomsservice
Træfældning
Beskæringwww.minotaurus.dk

            TISSØ 
   FRUGTPLANTAGE 
V/Gitte og Jørgen Nielsen 
     .  
Medio august igen åbent for 

salg af nye danske æbler, 

kartofler m.v.      
Se efter skiltet ved vejen. 
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www.it-bilen.dk  tlf: 27282333 

Rep. af PC, Mac, Smartphones 
Salg af hardware 
Opsætning af sikkert netværk 
Opsætning af mail og hjemmesider 
Videoovervågning og alarmer 

henrik@it-bilen.dk 
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Hjertestarter i Jorløse 
Menighedsrådet har taget initiativ til opsætning af en hjertestarter. Den 
er opsat på kirkemuren til venstre for porten og er tilgængelig døgnet 
rundt.  
 
Derudover har vi aftalt med Hans Lund, Kalundborg, at give 
undervisning i korrekt brug af hjertestarteren. Det er et 
introduktionskursus uden kursusbevis.  
Alle er velkomne  tirsdag den 1. september kl. 19:00 i 
forsamlingshuset. 

Jorløse Menighedsråd 

 
Vigtige datoer i 3. kvartal 

Fredag, den 21. august: Grillaften på legepladsen 
Tirsdag, den 1. september: Introduktion til Hjertestarteren 
Søndag, den 27. september: Rundvisning på Fugledegård 
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Førstehjælp ved hjertestop 

   Det er et godt initiativ, menighedsrådet har taget. Vi ved, at tiden er 
kritisk ved hjertestop. En hjertestarter kan virkeligt redde liv, helst 
samtidigt med hjerte/lungeredning. Som nævnt har menighedsrådet 
desuden aftalt en aften med instruktion i brugen af apparatet.. 
   Beboerforeningens bestyrelse finder, at vi efterfølgende skal følge op 
på den gode ide og få afholdt kurser i førstehjælp, såfremt der er 
interesse. Der er væsentligt, at man omgående træder i aktion, når 
ulykken sker. De fleste tør ikke, er bange for at gøre noget forkert. 
  Overordnet skal man efter konstateret hjertestop ringe 1-1-2, sende en 
efter hjertestarteren og samtidigt påbegynde hjerte/lungeredning. Når 
hjertestarteren er fremme, følges dennes instruktioner, den vil bl.a. 
fortælle om fortsat hjerte/lungeredning ind i mellem stødene. 
 

4 gode førstehjælps APPs 

Alle ved, man skal ringe 1-1-2 ved ulykkestilfælde. Men oftest kan det 
være et problem at forklare præcist, hvor ulykken er sket. Med en 
smartphone kan det anbefales at ringe gennem alarm-112-app’en. 
Den giver automatisk præcise koordinater til alarmcentralen. 

En anden god app erTrygfondens Hjertestart. Den kan fortælle hvor 
nærmeste hjertestarter kan findes (når man ikke lige er i Jorløse), 
herunder hvilke tidspunkter den er tilgængelig. Desuden 
gennemgår den principperne i hjertelungeredning.  

Hjerteforeningen har ligeledes udviklet en app, hvor man kan repetere 
sin kunnen på området. 

Endeligt kan nævnes regionernes akuthjælp, som giver overblik og 
telefonnumre til nærmeste relevante lægevagt/skadestue. 
 

Fibernetprojektet 
   Der er nu gang i installationsforberedelserne til fibernettet. Alle, der får 
fibernet, har fået en bekræftelse og har haft besøgt og aftalt, hvor kablet skal 
føres ind i huset. 
    Desværre orienterer Fibia ikke dem, der ikke får fibernet, hvilket forekommer 
som en meget arrogant holdning og en dårlig informationspolitik. Vi har 
desuden forsøgt at få udspil fra dem om ”grav selv løsninger” for dem med en 
smule markvej. Men der foreligger p.t. intet nyt i denne sag.  
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Ubby Super Brugs 
 Torvet 3 4490 Jerslev 
 Tlf. butik.   59595029 
 Tlf. slagter  59595017 
 
Kød til festlige lejligheder 
Spændende frugt og grønt 
Stort udvalg i vin 
Benzin 
Håndkøbsudsalg 
Fordi vi ikke er ligeglade 
er vi din lokale butik. 
Ubby Super Brugs 

           

Beboerforeninger indbyder til: 
 
Grillaften på legepladsen fredag, den 21. august kl 18:00  
Vi havde jo oprindeligt planer om at holde den i maj, men det ville 
vejrguderne ikke. 
Foreningen sørger for grill, desuden giver vi salat, dressing, brød, 
engangstallerken, krus og bestik i plastik. Som afslutning på måltidet 
giver vi kaffe/te. 
Vi sælger øl, vand og rødvin til næsten nettopriser, men du er også 
velkommen til at medbringe egne drikkevarer.    
Du skal selv medbringe kød, pølser etc. og måske klapstol og tæppe. 
Kom eventuelt senere, bare til en øl eller kop kaffe. 
Mon ikke vi får tid til en lille fodboldkamp efterfølgende.  
 
Rundvisning på Fugledegård  søndag, den 27. sept. kl. 14:00 
Få et overblik over fundene efter de de arkæologiske udgravninger ved 
Fugledegård, og hvilken betydning Tissø havde i vikingetiden og tiden 
derefter. I perioder var stedet af stor politisk og religiøs betydning, på 
højde med Lejre og Jellinge. Særligt af interesse for børnene kommer vi 
lidt ind på de gamle guder, som blev tilbedt på stedet. 
Samtidigt skal vi høre lidt om det fantastiske fugleliv, der udfolder sig i 
vores område. 
Pris 25 kr. per voksen, foreningen byder på kaffe og kage. 
 
Vore arrangementer opsættes ligeledes på Jorløses Venner, tilmelding er 
ikke nødvendig, men vi ser det gerne bare som en indikator for hvor stor 
deltagelse vi kan forvente. Aflysninger kan blive nødvendige, i så tilfælde 
sender vi mail iflg. vor mail-liste og annoncerer på Facebook. 
  
                        

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 
 

Basal postservice, pakkeboks 

 
Stationsvej 21,  Centret 
4470  Svebølle 
Tlf.   59293031 
Email: 04635@coop.dk 


