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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 
      

Danske æbler, pærer, 

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 
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Nabohjælp igen! 
Beboerforeningen indbyder til temaaften om nabohjælp. 
En gruppe pensionerede politifolk i Kalundborg har 
udviklet et koncept for nabohjælp, rettet mod 
indbrudskriminalitet, hjertestop m.v. 
 
Mød op i forsamlingshuset  

tirsdag den 15. november kl 19:00 
og hør initiativtagerne til dette koncept fortælle, desuden 
vil der være rig lejlighed til at diskutere nabohjælp, 
indbrudsforebyggelse og brug af hjertestarter i Jorløse. 
 
Vi serverer kaffe og kage, deltagelse i mødet koster 25,- 
per person. 
 
Se mere om dette på næste side. 
  
 

Madaften i forsamlingshuset 
Forsamlingshuset indbyder igen til madaften  

torsdag den 24. november kl. 18:00. 
Menuen står på fadkoteletter med tilbehør, pris 
voksne 75,-, børn 35,-.  
Tilmelding til Nanet Pedersen på 
pedersennanet@gmail.com eller sms til 30117198. 
 

Bredbåndspuljen 
27 husstande har vist interesse for at få tilskud til 
etablering af bredbånd. TDC har fremsendt tilbud ud fra 
dette antal med etableringsomkostninger inden for det 
acceptable.  Desværre er 4 husstande hoppet fra i 11. 
time, hermed kommer vi over det beløb en husstand i 
gennemsnit må koste. Vi har alligevel indsendt 
ansøgning med forventning om reduceret 
omkostningsbudget fra TDC.  
Vi kan kun afvente i spænding. 
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Nabohjælp... 
Folkene fra Kalundborg har udviklet app’en DinAlarm. 
Du kan se mere under DinAlarm.dk. En af ideerne er, at 
samtidig med opringning til 112 alarmeres lokale 
hjælpere. 
 
Får en person hjertestop, alarmerer man naturligvis 112, 
men derefter skal hjertemassage påbegyndes omgående 
samtidigt med, at hjertestarteren hentes ved kirken. En 
person kan ikke klare begge dele på en gang. 
 
Konstaterer man igangværende indbrud, skal man også 
alarmere 112, og samtidig bør naboer have besked. 
Normalt bør man ikke prøve at fange tyvene, men 
observere. Tyve kan ikke lide at blive observeret. 
 
I andre tilfælde vil det være relevant at informere naboer 
om, at man selv har haft indbrud eller bare set en 
mærkelig bil holde parkeret et mærkeligt sted. 
 
Nævnte app overlapper således flere andre apps, f.eks. 
Nabohjælp og 112.  
 
Det skal nævnes, at fuld anvendelse af app´n koster et 
mindre årligt gebyr, ligesom man anbefaler installation af 
fotoalarm. Hjertestopdelen er gratis. 
 

Præsteleddet 
Stien har i år været holdt i prima stand, men det kan 
blive et problem i fremtiden. Ejerne af matriklen, som 
gennemskæres af Præsteleddet, har gennem tiden forsøgt 
at få den nedlagt, senest i 2006. Da blev det af amtet, 
kommunen og Naturfredningsforeningen påpeget, at stien 
skal bevares. Bredden blev fastlagt til 1 meter. 
 
Brugen af større og større landbrugsmaskiner medfører at 
det ofte går ud over stien, og der pløjes tæt til den ene 
meter. Hvidebæk Kommune restaurerede stien i 90’erne, 
men tæt pløjning fra den ene og den anden side gør, at 
den hælder kraftigt, desuden er 1 m lige smal nok til en 
passende græsklipper. 
 
Vi bør værne om Præsteleddet som en rekreativ del 
af Jorløse, desuden som et stykke kulturarv. 
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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 

           

Legepladsen 
Kalundborg Kommune har planer om en mindre 
renovering af Jorløses legeplads. Legepladsen er 
oprindeligt etableret af beboerforeningen med hjælp fra 
Hvidebæk Kommune. Kommunen klipper den, fornyelser 
undervejs som gynger, mål etc. er opsat af 
beboerforeningen. 
 

Beboerforeningen 
Flere medlemmer af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg 
ved generalforsamlingen i januar 2017. Vi har desværre 
ikke umiddelbart kandidater til de ledige poster. 
 
Vi mener, at det er væsentligt for Jorløse at have en 
beboerforening, den behøver dog ikke nødvendigvis at 
fungere præcist som i dag. 
 
Tænk over om det er noget for dig, og hvorledes 
foreningen ellers kunne fungere. 
 
Mere om dette i næste nummer med indkaldelse til 
ordinær generalforsamling. 

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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