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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 Niel-

sen 
      
Danske æbler, pærer, kar-

tofler m.v.    
 

 

Åbent når gadeskiltet er ude 

    Besøg os på Søvejen  33 

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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Foreningen består. 
 

 Kære alle sammen. 
 Det er med stor glæde at vi kan oplyse jer alle om, at 
beboerforeningen stadig består. 
 
 Der er kommet nye mennesker til  i bestyrelsen, og vi 
glæder os meget til at arbejde for, og med jer. Vi hå-
ber at få sat en masse gode projekter i gang, og få 
styrket samarbejdet mellem bestyrelsen og jer. 
 
 Vi vil meget gerne høre jer alle om, hvad jeres tanker 
og idéer er for Jorløse og omegn, og hvad i ønsker vi i 
bestyrelsen, skal arbejde for, og hen imod.  
 Har i nogle idéer, eller har i lyst til at tage initiativ til 
et projekt der kan styrke sammenholdet i vores lille 
by, må i meget gerne kontakte os. 
 
 Skriv en mail på : miahoffgaard@hotmail.com 
  I er også velkomne til at lægge et brev i postkassen 
på Søvejen 12a. 
  
 I må også meget gerne skrive på Facebook gruppen  
”Jorløses venner”. 
 
 
 Mange venlige hilsner 
 
 
 Bestyrelsen 

Tidens Jorløse 



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 

           

Butikkens åbningstid: 
Alle dage 8.00 - 20.00 

 

Basal postservice, pakkeboks 

 
Stationsvej 21,  Centret 

4470  Svebølle 

Tlf.   59293031 

Email: 04635@coop.dk 

                                    

Hvad sker der i den kommende tid. 

Grillaften d. 11-08-17   kl. 18.00. 
  

Så er det tid til den årlige grillaften. 
Bestyrelsen sørger for en grill, salat og flutes. Samtidigt sørger vi 
for at der er mulighed for at købe øl og vand. I skal selv tage kød 
med til grillen, og noget at sidde på og ved, altså tæppe, eller sto-
le og bord.  
Vi ses på legepladsen. Vi glæder os til at se jer. 

Jeres nye bestyrelse ser nu således ud: 
 

Formand:  Nanet Pedersen Jorløse Byvej 15  30117198 
Kasserer:  Gunnar Madsen Jorløse Byvej 60 23819707 
Sekretær:  Mia H. Møller  Søvejen 12a  50541401 
Best. Medlem:  Jano Hillev  Jorløse Byvej 15 30203415 
Best. Medlem:  Kurt Johansen  Tissøvej 17  21743643 
Suppleant:  Per Borup  Søvejen 23  53562714 
 
Per Borup er hjemmeside ansvarlig, og Mia Møller er redaktør på ”Tidens Jorløse”. 

Kontingent for 2017 
 

Så er der igen mulighed for at indbetale kontingent til beboerfor-
eningen. Beløbet er igen uændret 150,- kr. for en husstand eller 
75,- kr. for enlige. 
 I kan indbetale via jeres netbank på konto nr.: 0537 482609. 
 Med undtagelse af generalforsamlingen, er alle arrangementer 
åbne for alle, også dem der ikke støtter foreningen økonomisk.  
 Vanen tro, udlodder vi 2x2 flasker vin på alle indbetalinger inden  
30-06-17. 

Fuchsiahaven i Halleby d. 02-07-17. 
 

Bestyrelsen arrangerer en søndags hygge tur i Fuchsiahaven i 
Halleby, ADR kl. 14.30. Der er kaffe og kage , så tilmeld jer / duk 
op og lad os få en hyggelig tur rundt i haven, og en masse snak. 

 

Byvandringen i Jorløse, onsdag d. 10 maj. 
 

I samarbejde mellem Jorløse beboerforening og Hvidebæk Lokal-
historisk Forening, blev der afholdt byvandring i forsamlingshu-
set. Det blev pga. vejret holdt indendørs, med video-vandring, 
optaget af Kurt Johansen, og med Gertrud Voss Larsen i hoved-
rollen, der viser rundt. Kurt Johansen viste dias om tørvegravnin-
gen i Jorløse mose. Bøje Larsen holdt foredrag om Beks Kro 
(Tissø gård). Rigtigt flot fremmøde med 85 gæster, og gode fore-
drag. 

Hvad er der sket siden sidst. 

Masser af 

mennesker 
var mødt op 
til arrange-
mentet, 
byvandring i 
Jorløse 
forsamlings-
hus. God 
stemning og 
masser af 
gode histo-
rier og min-
der fra de 
gode gamle 
dage. 

Haverne 4H er startet op. 
 

Der er igen i år startet et havehold op i forbindelse med forenin-
gen 4H, med Nanet og Jano ved roret. Der er allerede sået en 
masse spændende ting, og vi glæder os til at se det komme frem.  
Det er endnu ikke for sent at blive en del af holdet, der mødes 
hver mandag fra 15.30 til 17.00. Forældre er velkomne, men i be-
høver ikke at komme med. Projektet henvender sig til børn fra ca. 
6 år og op efter. 
Der er masser af plads og frø endnu, så skynd jer at møde op. 

Ren landsby. 
 

Der var ren landsby d. 02-04-17, hvor vi gik og ryddede affald ved 
mindestenen, og i området ved legepladsen. 
Tak for hjælpen til alle de fremmødte. 


