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TISSØ
FRUGTPLANTAGE
V/Gitte og Jørgen Nielsen
.
Danske æbler, pærer
kartofler m.v.
Se efter gadeskiltet,
normalt åbent 10-1730,
lukket tirsdag formiddag
Besøg os på Søvejen 33
Tlf. 58250097

TISSØ PLADE &

AUTOVÆRKSTED

v/ SØREN HOOUGE
SØRENSEN
Søvejen 31
4490 Jerslev
Tlf. 21808504
Salg- og køb af biler

Søndergade 13 Kr. Helsinge 58855600
Tissøvej 5 Jorløse 59294190
Mobil 20324190

16 . årgang

Februar

2016
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Fastelavn i forsamlingshuset

Søndag den 7. februar havde menighedsrådet og
forsamlingshuset arrangeret fastelavnsfest med
tøndeslagning for Jorløses yngre generation. Der var
over 70 deltagere.
Foto: Marianne Larsen

Email: m.h.larsen-auto@mail.tele.dk
Alt i blomster - Begravelsesblomster
Buketter - Potteplanter - Afskårede
Foder til hunde, katte, fugle og gnavere
Frugt og grønt sælges
Speciale: De gode kartofler fra Lammefjorden

Rep. af PC, Mac, Smartphones
Salg af hardware
Opsætning af sikkert netværk
Opsætning af mail og hjemmesider
Videoovervågning og alarmer
henrik@it-bilen.dk

www.it-bilen.dk tlf: 27282333

v/Tommy Hoffmann
Anlæg af haver
Tlf. 23377243

www.minotaurus.dk

Generalforsamling 2016

Vedligeholdelse
Haver
Terrasser
Indkørsler
Ejendomsservice
Træfældning
Beskæring

Beboerforeningen afholdt generalforsamling i forsamlingshuset
den 28. januar. Der var 28 fremmødte. Såvel beretning som
regnskab blev godkendt, der var genvalg på samtlige poster.
Formandens beretning kan ses på www.jorlose.dk, se også
supplerende beretning side 3.

Vindere af rødvin

Vindere af 2x2 flasker rødvin for rettidigt indbetalt kontingent
er i år Jorløse Byvej 30 og Søbanken 8.

Næste aktiviteter i forsamlingshuset, se side 2

25. februar, forsamlingshusets generalforsamling

28. februar loppemarked, salg af borde fra den 18.

1. marts foredrag om Vestsjællands Veterantog

2

3

Ubby Super Brugs

Forsamlingshusets generalforsamling

Torvet 3 4490 Jerslev
Tlf. butik. 59595029
Tlf. slagter 59595017

Torsdag, den 25. februar holder Forsamlingshuset
generalforsamling, hvor der vil være kaffe/the og brød.
Alle er velkomne kl. 19.30

Stort loppemarked i forsamlingshuset

Søndag 28. februar holder Forsamlingshuset loppemarked
fra kl. 10 -16. Ryd op i gemmerne og lej et bord for kr.
100,00 på tlf. 59294014 fra den 18. februar kl. 9.00. Man
er også meget velkommen til ”bare” at kigge og
selvfølgelig købe mange gode ting. Der vil mulighed for at
købe kaffe/the, vand, brød, ribbensteg med rødkål og
lagkage i Cafeen.

Vestsjællands Veterantog

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset har
beboerforeningen inviteret Vestsjællands Veterantog til at
fortælle om deres aktiviteter.
Pris 50,- kr. inkl. Kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Veterantoget er et aktivt kørende trafikmuseum, som
drives af frivillige, ulønnede medarbejdere. Disse
enthusiaster foretager både de komplicerede
restaureringer af lokomotiver og togvogne samt forestår
driften som lokofører, konduktører etc., når der køres
ture. Se i øvrigt www.vsvt.dk

Butikkens åbningstid:
Alle dage 8.00 - 20.00

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

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

Mit møde med Jorløses Beboerforening

Mandag den 26. januar var jeg til min 2. generalforsamling i Jorløse Beboerforening.
Da jeg sidste år deltog, var det med "nytilflytterens"
nysgerrighed og usikkerhed, (mon jeg nu "passede” ind).
Denne gang med glæde, jeg vidste at det var en festdag.
Vi fik hurtigt gennemgået "året gang" i Jorløse, regnskab
og valg til bestyrelsen, det tog ca. 1/2 time under
dirigenten, Kurt Johansens, kyndige vejledning.
Derefter blev der serveret tunmousse til forret og kalkun
med flødekartofler til hovedret, hertil en spændende salat
med hjemmelavet dressing, til kaffen var der lagkage
(lavet i en 3 etages opsats) med likør eller cognac! Godt
gået Jytte og Gunnar.
Jeg har følt mig velkommen fra første færd og nyder at
høre, hvordan livet her i Jorløse har været tidligere, med
skole og forretninger, men også at få nogle input til,hvad
der sker her og nu i Jorløse.
Alt dette for et årskontingent på kr. 75,-.
Hilsen Susanne, Jorløse Byvej 17
Hold øje med www.jorlose.dk og endnu mere med
Jorløses Venner på Facebook, vi er nu over 100.
Formand:
Kasserer:
Sekrtær+web
Bst.medlem:
Bst.medlem:
Suppleant:

Jorløse Beboerforenings bestyrelse 2016
Ole Mortensen
Tissøvej 19
Jette Strange-Hansen
Tissøvej 23
Marlene Arildslund
Jorløse Byvej 57
Nanet Pedersen
Jorløse Byvej 15
Jano Hillev
Jorløse Byvej 15
Tonny Dan Nielsen
Jorløse Byvej 17

40408201
61751919
24671913
30117198
30203415
41579851

