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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 
 

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 
      

Ny høst af danske æbler 

Kartofler m.v.    
 
 

Åbent når gadeskiltet er ude 
    Besøg os på Søvejen  33 
           Tlf.  58250097 

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 

       
 

 

  16 . årgang                             August             2016          nr. 64                    

Grillaften på legepladsen 
Beboerforeningen indbyder til grillaften på legepladsen 
fredag, den 19. august kl. 18:00. 
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. 
Måske en fodboldkamp for de interesserede. 
I tilfælde af udsigt til meget dårligt vejr vil 
arrangementet blive aflyst, se Facebook. 
 

Løvfaldsfest i forsamlingshuset 
Forsamlingshuset indbyder til løvfaldsfest i forsamlings-
huset lørdag den 10. september kl. 18:00. 
Der serveres oksesteg med tilbehør og efterfølgende 
kaffe og kage. 
Der sælges øl, vand og vin til rimelige priser. 
Efter middagen spiller Topper op til dans.   
Pris 175,- per person, tilmelding senest 4. september til 
Mette 20966006 eller Karin 53292002 

Til september er 
høstmaskinerne gemt af 
vejen til næste år. 
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Byforskønnelse 
  
Præstestien har længe været 
et problem, da den blev slået 
for sjældent. Men så tilbød 
Poul Vestergård at slå den 
regelmæssigt. 
Poul er ekspert på området 
og har det rette grej, så nu 
risiskerer man ikke længere 
at falde over en græstue på 
den dagelige spadseretur. 
 
 

 
 
 
 
 
 

På hjørnet af Madesøvej og Tissøvej har Tommy 
Hoffmanns firma Tagterassen opstillet en bænk til byens 
borgere, hvor man kan sidde og nyde den nu langsomme 
trafik på Tissøvej, medens man tager et hvil. Samtidigt 
har Løgtved Gartneri sponsoreret en krukke med 
beplantning. 
 
Poul, Tommy og Løgtved Gartneri skal have en stor tak 
for disse tiltag, som gør Jorløse til en kønnere by. 
 
 

Fotos: Jette Strange 
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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 

           

 
Tyve 

I den senere tid 
har der været 
nogle kedelige 
tilfælde på Tissøvej 
syd for Jorløse.  
I en privat 
beboelse har der 
været forsøgt 
indbrud, en krukke 
blev brugt som 
kasteskyts mod en 
termorude, men ruden holdt. Nogen tid senere gik en person 
rundt og kiggede ind af vinduerne, han forsvandt i bil, da han 
blev opdaget. 
Efterfølgende har der været indbrud på Spanvalls lager. Her 
blev der stjålet forskellige pallevarer. 
 
Det er fortsat væsentligt, at vi holder øje med mistænkelige 
personer og biler. Jorløses Venner er OK at rapportere 
mistænkeligheder på, men brug også Nabohjælp, den sender 
omgåendeen SMS til alle, der er tilmeldt systemet. 
 

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 
 

Basal postservice, pakkeboks 

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