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TISSØ
FRUGTPLANTAGE
V/Gitte og Jørgen Nielsen
Kartofler m.v.
Salg af danske æbler igen
medio august
Åbent når gadeskiltet er ude
Besøg os på Søvejen 33
Tlf. 58250097

TISSØ PLADE &

AUTOVÆRKSTED

v/ SØREN HOOUGE
SØRENSEN
Søvejen 31
4490 Jerslev
Tlf. 21808504

16 . årgang

Maj

2016

nr. 63

Besøg en blomsterhave

Salg- og køb af biler

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

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

Vedligeholdelse
Haver
Terrasser
Indkørsler
Ejendomsservice
Træfældning
Beskæring

Torsdag, den 9. juni 2016 kl. 19:00 besøger vi Pernille
og Arnes blomsterhave Ryevej 30, Kirke Helsinge (4281
Gørlev).
Nogle samler på frimærker, andre på mønter, Pernille og
Arne samler på blomster. De kalder deres have en vild
blomsterhave. Først i juni står de fleste blomster i fuldt
flor.
Alle er velkomne til dette besøg, og beboerforeningen
byder på en forfriskning.
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Interview med formanden for beboerforeningen
Hvor mange medlémmer er der i foreningen?
Vi betragter alle beboere i Jorløse Sogn som medlemmer og
ifølge kirken er antallet af indbyggere lige godt 300, heraf
betaler over 1/3 kontingent til foreningen. Bortset fra selve
generalforsamlingen er alle velkomne til vore arrangementer.
Antallet af husstande er omkring 150, ca. 50 udgør Jorløse by
og ca. 100 i omegnen.

Ubby Super Brugs
Torvet 3 4490 Jerslev
Tlf. butik. 59595029
Tlf. slagter 59595017

Butikkens åbningstid:
Alle dage 8.00 - 20.00

Basal postservice, pakkeboks

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

Hvem får Tidens Jorløse?
Vi uddeler til alle i sognet og lidt til, uanset om man betaler
kontingent. Desuden har vi taget initiativ til Jorløses Venner på
Facebook, hvor også mange udenbys er blevet medlem.
Gruppen er for alle med interesse for Jorløse og ikke
foreningens ”ejendom”.

Stationsvej 21, Centret

Hvad afgrænser Jorløse sogn?
Sogneinddelingen er en gammel opfindelse fra lige efter
vikingetiden, ”der hvor man skulle søge kirke”. Jorløse Sogns
langstrakte udseende skyldtes at Jorløse også skulle have
adgang til en vandmølle. Øresø Mølle ligger derfor i Jorløse,
men man skal køre igennem Aunsø Sogn for at komme dertil.
At det er en senere og tildels unaturlig ændring af sognets
grænser ses på de såkaldte ejerlav hvor vi foruden Jorløse By
og Vesterbygård har ”Svebølle by, Jorløse” og Øresømølle.
Jorløse Sogn var en selvstændig kommune indtil 1970.

Traditionen tro havde beboerforeningen inviteret til
oprydningsdag, søndag den 17. april. Denne gang var
arrangementet ”kun” nævnt på vor facebook-gruppe, ikke i
dette blad.

Betyder Jorløse ”Byen uden jord”?
Navnet skulle betyde Iur-lysning, altså en lysning i skoven med
vildsvin. Man gætter på at navnet er opstået i jernalderen, altså
før vikingeborgen ved Fugledegård. For øvrigt har Åmosen jo
været beboet i over 12.000 år.
Hvad er godt og mindre godt ved at bo i Jorløse?
Vi har en pragtfuld natur med sø, skov og Åmosen, mange
steder med fin udsigt. Vi har et spændende fugle- og dyreliv,
hvis man en dag ikke har set havørn, er det fordi man ikke har
set ordenligt efter. Desværre er naturen ikke let tilgængelig,
privat ejendomsret skal naturligvis respekteres, men der kunne
være flere offentlige steder. Vor kommune har desværre alt for
få cykel– og gangstier. Jorløse har i dag hverken skole eller
butikker, kun forsamlingshus og kirke er tilbage. Men tager
man bilen, har vi mange kulturelle tilbud i omegnen og mange
foreninger af alle slags. Men forslag til arrangementer, der kan
fastholde brugen af vort forsamlingshus, er velkomne.
Reporter: Tonny Dan Nielsen

4470 Svebølle
Tlf. 59293031
Email: 04635@coop.dk

”Ren by Jorløse”

Kommunen havde forinden været grøfterne igennem på
Søvejen og Tissøvej, derfor nøjedes vi med oprydning omkring
mindesten og rensning af bænke. Bænken ved mindestenen
var imidlertid forsvundet, men det víste sig også at være et led
i kommunens aktiveringsprojekt, bænken var taget på
værksted til renovering.
De 3 bænke er i sin tid alle opsat af beboerforningen, ved
mindestenen, på legepladsen og ved markvejen med udsigt
over mosen. Husk at tage tom emballage med hjem igen når
du har nydt udsigten.
Da legepladsen blev etableret gjaldt andre regler, men nu er
det ikke længere tilladt at afbrænde bål med haveaffald eller
andet affald i bymæssige områder. Som konsekvens heraf har
vi nedlagt bålpladsen. Det vil være på sin plads her at nævne
vore udmærkede genbrugspladser i Ubby, Bregninge og Gørlev.
Har man ikke selv trailer, kan man sikkert låne naboens.
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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
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24671913
30117198
30203415
41579851

