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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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Generalforsamling 
             

Jorløse Beboerforening  afholder ordinær  generalforsamling i 
Jorløse Forsamlingshus: 
 

mandag den 30. januar 2017 kl. 18:30  
 
Dagsorden ifølge vedtægter (se www.jorlose.dk). 
 
Efter generalforsamlingen er beboerforeningen vært ved en varm 
middagsret. Drikkevarer kan købes. 
Deltagelse i såvel generalforsamling som efterfølgende spisning 
forudsætter, at man har betalt kontingent for 2016, hvilket dog kan ske 
ved indgangen.  
Til selve generalforsamlingen kan man bare møde op, men den 
efterfølgende spisning kræver tilmelding, og det kan ske på tlf. 
23819707  (Gunnar Madsen) senest tirsdag den 24. januar 2017. 
 
3 bestyrelsesmedlemmer ud af 5 er på valg, men genopstiller ikke. 
Bestyrelsen har ikke kandidater til ledige poster. Stiller ingen op, 
kan generalforsamligen beslutte at opløse foreningen jævnfør 
vedtægterne, dette skal endelig besluttes på en ekstraordinær 
generalforsamling senere. 
 
Da det er usikkert om foreningen kan fortsætte har bestyrelsen 
besluttet at udskyde opkrævning af kontingent for 2017, til sagen er 
afklaret. 
 
Det er beklageligt, hvis ikke Jorløse Beboerforening kan fortsætte under 
en eller anden form. Overvej derfor, om ikke det er noget for dig at 
deltage i bestyrelsesarbejde i et par år.  Afgående bestyrelses-
medlemmer vil køre igangværende projekter til ende og vil gerne 
assistere den nye bestyrelse. 

 Bestyrelsen 
 

Glædelig jul og godt nytår 

tel:23819707
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Nabohjælp... 
Den 15. november havde vi en præsentation af DinAlarm i forsamlingshuset ved 
Jørgen Junge, Kalundborg, en af folkene bag systemet. 
 
Ideen er for alle dem, der gerne vil hjælpe naboer og samtidigt gerne selv vil 
have hjælp og hurtig hjælp i nødstilfælde. Nødstilfælde kan være hjertestop eller 
anden akut sygdom eller igangværende indbrud, brand etc. Ligeledes kan man 
hurtigt informere nabolaget om mistænkelig adfærd, som muligvis kan føre til 
indbrud, også når indbrud eller andet tyveri har fundet sted. 
 
Det forudsætter, at man bruger PC, har en mail-adresse og en smartphone med 
en app installeret. 
 
Man alarmerer naboer og 112 hvis relevant via app’en DinAlarm. I tilfælde af 
hjertestop og efter opkald til 112 skal man straks påbegynde hjerte/lungeredning. 
De lokale hjælpere kan da hente hjertestarteren ved kirken og derefter assistere 
med genoplivning, vise vej for ambulance etc. Ved igangværende tyveri vil 112 
kun tage sig af sagen hvis indbruddet kan dokumenteres ved personlig 
iagttagelse eller fotoalarm, derfor anbefales fotoalarm.  
Hvis man ikke er hjemme og alarmen går uden fotodokumentation, kan man 
ikke ringe 112, men må bede naboer eller vagtcentral kigge nærmere. Hvis 
naboen da ser mistænkelige aktiviteter i huset, må han gerne ringe 112. Man bør 
aldrig selv begynde at overmande tyve. 
 
Man kan oprette sig som bruger (hjælper) på hjemmesiden www.Dinalarm.dk og 
derefter installere app’en DinAlarm.  
 
Opkald via DinAlarm vil automatisk identificere uheldsstedet med postadresse 
og Google Map kort både over for hjælpere og 112. Alle hjælpere med bopæl 
inden for en radius på 2 km alarmeres med SMS og mail, desuden kan man 
yderligere definere sin egen gruppe, der inkluderer f.eks. fætteren i Jerslev. 
Systemet er udviklet og udvikles fortsat privat, det meste er gratis, men 
tyveridelen koster 300,- per år. Jorløse Beboerforening har dog indgået en aftale, 
som giver alle vore medlemmer (alle beboere i Jorløse sogn) gratis brug af hele 
systemet i et år indtil videre. 
 
I forhold til Nabohjælp kan dette system meget mere og er nemmere at anvende. 
DinAlarm omfatter dog ikke information til betroede naboer om, hvornår man er 
bortrejst, dette mener vi bedst klares med personlig henvendelse. Nabohjælp 
app’en kræver indtastning af password (som man nok ikke kan huske) og 
indtastning af tekst og sender kun300 m. DinAlarm kræver ikke gentaget 
password og har foruddefinerede tekster til det meste. Hvor det er relevant kan 
man beskrive f.eks. den mistænkelige varebil, som man har observeret. 
 
Facebook vil fortsat være relevant også at anvende ved observation af 
mistænkelig adfærd, indbrud der har fundet sted etc., men har næppe værdi i 
akutte nødstilfælde. 
 
Kig på www.DinAlarm.dk for mere information og meld dig, til hvis det er 
noget for dig. Tal også med dine naboer om det. 
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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, og vi søger frivillige til at indgå i et 
legepladsudvalg, som kan samarbejde med kommunen om 
projektet, mail: formand@jorlose.dk 
 

Forsamlingshuset afholder: 

25. januar  kl 18. Fællesspisning 
Tilmelding på til 30117198 (gerne sms) 

  5. februar kl 10 - 15: Loppemarked 
22. februar 18:  Fællesspisning 
26. februar: Fastelavnfest 
23. marts kl 14: Trylleri og gøgl med Ole Büger 
29. marts kl 18: Fællesspisning 
26. april kl 18: Fællesspisning  
Husk at følge med på Jorløses Venner på FaceBook 

Desværre var vi ikke blandt de heldige hos 
Bredbåndspuljen, om at få bredbånd i resten 
af vort område i denne omgang. 

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 
 

Basal postservice, pakkeboks 

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

Jorløse Beboerforenings bestyrelse 2016 
Formand:  Ole Mortensen  Tissøvej 19 40408201 
Kasserer:  Jette Strange-Hansen Tissøvej 23 61751919 
Sekrtær+web Marlene Arildslund  Jorløse Byvej 57 24671913 
Bst.medlem: Nanet Pedersen  Jorløse Byvej 15 30117198 
Bst.medlem: Jano Hillev  Jorløse Byvej 15 30203415 
Suppleant: Tonny Dan Nielsen  Jorløse Byvej 17 41579851 

http://www.Dinalarm.dk
http://www.DinAlarm.dk
tel:30%2011%2071%2098

