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Trafiksikkerhed i Jorløse 

I 2005 blev en anmodning til Hvidebæk Kommune om 

hastighedsbegrænsning gennem Jorløse by afvist, en måling 

viste, at kun ganske få kørte for hurtigt.  

En gruppe beboere lavede for 3-4 år siden en underskrifts-

indsamling for at få gennemført hastighedsbegrænsninger på 

Tissøvej og Jorløse Byvej, men politiet var imod. 

Men nu er sagen taget op igen, kommunen har afsat penge til 

projektet, som endnu ikke er endeligt defineret. Der tales om 

en 40 km/t miljøzone med chikaner på Jorløse Byvej og 60 

km/t begrænsning på Tissøvej. Desuden en ide om at spærre 

eller begrænse de 2 miderste stikveje til Tissøvej.  

Der er en livlig debat om emnet på Jorløses Venner på 

Facebook. Lukning af de 2 stikveje synes ikke alle om, den vil 

bl.a. legimitere højere hastighed på Tissøvej. 

Via Facebook er der dannet en lille arbejdsgruppe, som har 

argumenteret overfor kommunens repræsentant. Problemerne 

omkring Søvejen er ikke med i dette projekt, men er flere 

gange påpeget overfor kommunen. 
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Jorløsetræf den 30. august 2015 

Søndag den 30. august var nogle nuværende og mange 

tidligere Jorløse beboere samlet i forsamlingshuset. En gruppe 

ex-beboere havde taget initiativet til en sammenkomst. Faktisk 

var forsamlingshuset for lille til det store fremmøde, omkring 

130. Klassekammerater fra Jorløse Skole fik genopfrisket gamle 

minder. Mange havde ikke set hinanden i 50 år. Der blev kigget 

på billeder fra dengang og udvekslet gamle minder. Alle havde 

erindringer om lærerstaben:  Førstelærer Johannes Blach, 1916 

- 1956. Lærerinde frk. Anna Olsen, 1929 - 1959.  Og Fru Edith 

Zinglersen, 1959 - 1976. Fru Zinglersen fortsætter herefter som 

lærer på Hvidebækskolen.  Nogle erindrede endog pastor Aage 

Hoffmeyer, 1924 - 1951 kørende på sin sofacykel. 

  

Jorløse Skole, som var byens 

samlingspunkt, blev nedlagt i 

1976, biblioteket fortsatte til 

1988. Bygningen var fra 1982 

til 1993 hjemsted for 

Hvidebæk Lokalhistoriske 

arkiv, også beboerforeningen 

benyttede den. I juni 1993 

blev den revet ned. Som bekendt ophørte Jorløse at være en 

selvstændig kommune i 1970 og blev sammenlagt med bl.a. 

Ubby-Jerslev og blev til Hvidebæk Kommune, som igen blev en 

del af Kalundborg Kommune i 2007. 

 

Det er i anledning af en 

optagelse til Danmarks 

Radio i 1966 med Jimmy 

Star og Grethe Mogensen, 

som radioværter.  Fru 

Zinglersen t.v. og Grethe 

Mogensen i midten. Der 

blev sunget nogle 

børnesange og snakket lidt 

lilleskole til radioens 

børnetime? Ja, det var der 

noget der hed dengang. 
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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 

Beboerforeningen indbyder til foredrag: 

Peter Rasmusen fortæller om sit liv 
i forsamlingshuset, tirsdag den 10. november kl. 19:00 
Peter Rasmusen, som stammer fra Flinterupgården, er kendt af 

mange i lokalområdet. 

Han er en meget underholdende og morsom fortæller. 

Han var med som skuespiller i Aunsøspillene (1981-1997). Her 

spillede han den muntre smed, som mange sikkert husker. 

Han har i mange år været statist i mange film. 

Glæd jer til en aften i godt og muntert selskab. 

Der serveres kaffe og kage. Pris 50 kr. Alle er velkomne.    
      

—oo— 
Vor grillaften den 21. august var ganske velbesøgt, og vejret 

var med os.  

Vejret var også fint den 27.september på Fugledegård, men 

kun få mødte op til vort arrangement. 

—oo— 

 

En lastbil forsøgte at vælte 

forsamlingshuset. Det 

lykkedes ikke helt, muren 

ses her under genopførelse. 

Også den indvendige mur 

blev beskadiget og måtte 

repareres. 

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 

 

Basal postservice, pakkeboks 
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