TISSØ PLADE &

AUTOVÆRKSTED
v/ SØREN HOOGE
SØRENSEN
Søvejen 31
4490 Jerslev
Tlf. 21808504

Køb, salg, og service af
biler.

TISSØ
FRUGTPLANTAGE
V/Gitte og Jørgen Nielsen
Danske æbler, pærer, kartofler m.v.

Tidens Jorløse
Maj 2021

nr. 79

Åbent når gadeskiltet er ude
Besøg os på Søvejen 33
Tlf. 58250097

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

Email: m.h.larsen-auto@mail.tele.dk
Butikkens åbningstid:
Alle dage 8.00 - 20.00

Basal postservice, pakkeboks
Stationsvej 21, Centret

Alt i blomster. Begravelsesblomster,
buketter og Potteplanter.
Foder til hunde, katte, fugle og gnavere.
Frugt og grønt sælges.
Speciale: De gode kartofler fra Lammefjorden.

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

Denne annonceplads kan blive din
for kr. 75,- pr. blad.

Jorløse beboerforenings generalforsamling
Tirsdag d. 25. maj kl 19 i Forsamlingshuset.
Selv om vi ikke inviterer til spisning, håber vi at mange,
også nye beboere vil komme. Foreningen giver en øl eller
vand til de fremmødte.
Medlemskab giver stemmeret ved generalforsamlingen.
Du kan melde ind når du møder op, hvis du ikke har nået
det inden.

Kontingent, Jorløse Beboerforening, 2021
Beløbet er 150,- kr. for en husstand eller 75,- kr. for enlige. I kan indbetale via jeres netbank på konto nr.: 0537
482609.

Pulje til fremme af fælleskab efter Corona
Kalundborg kommune har oprettet en pulje til fremme af
fælleskab efter corona.
Hvis I har forslag til, eller selv vil lave arrangementer/
aktiviteter, der opfylder dette formål, så vil beboerforeningen gerne hjælpe med at søge penge til det, og i øvrigt hjælpe med det praktiske.

Forsamlingshuset inviterer til generalforsamling
Tirsdag d. 26. maj kl. 18.30. Forsamlingshuset byder på
en øl eller vand til de fremmødte.

Odsherred teater — Liv i kludene
Torsdag d. 27. maj kl. 18:00 i Jorløse Forsamlingshus

Status på Shelterprojektet
På et borgermøde i forsamlingshuset blev det I efteråret
2019 besluttet at søge Få det fikset-puljen om penge til
shelter og muldtoilet på legepladsen i Jorløse (i alt 65000
kr). I nov 2019 blev pengene var bevilget under forudsætning af at div. myndighedstilladelser blev givet.
Landzonetilladelsen var i hus d. 20 dec. 2020, hvorefter
sagen gik videre til byggesagsbehandling.
Og der ligger den så nu…
I 2020 søgte vi (beboerforeningen) lokalrådsmidler til et
sedumtag til shelter, sprit-dispencer og toiletrulleholde,
samt 2 bord/bønkesæt (i alt 14488
kr), hvilket blev bevilget.
Både shelter og muldtoilet ligger
klar på savværket, og vil blive opført så snart byggetilladelse og
brugsretstilladelse er på plads.

En erotisk kabaret… en brevkasse bestyret af ham og
hende… spørgsmålene kredser om erotikken, når man
kommer op i årene… om længslerne og trængslerne og
lysterne og manglen på dem… Fnisende, rørende og respektfuldt, om alt det der fylder så meget – men sjældent
i samtalerne rundt om kaffebordet.
Medvirkende: Mei Oulund og Henrik Ipsen.
Vi starter med Fællesspisning.
Pris: kr. 125,-, inkl. Spisning, kaffe og kage.
Menu: Forloren hare med sødt, surt og salat.

Tilmelding til Karin Christensen på 53292002 senest d.
22/5
Arrangør: Jorløse Forsamlingshus

Det bliver en fest !
Velkommen til nye beboere i Jorløse

Fremover vil Beboerforeningen gerne byde nye beboere velkomne
med en lille gave. Så giv os et tip, hvis du får en ny nabo, så vi kan
tage godt imod dem.

Beboerforeningens bestyrelse ser således ud:
Formand:
Kasserer:
Best. Medlem:
Best. Medlem:
Best. Medlem

Nanet Pedersen
Gunnar Madsen
Søren Larsen
Thomas Nielsen
Susanne Nielsen

Jorløse Byvej 15
Jorløse Byvej 60
Jorløse Byvej 20
Jorløse Byvej 54
Jorløse Byvej 17

30117198
23819707
40335006
20225091

Corona-krise i Forsamlingshuset.

Corona-krise i Forsamlingshuset.

Vi har et sundt og fornuftigt forsamlingshus her i Jorløse,
med en normalt, god og sund økonomi.

Vi har et sundt og fornuftigt forsamlingshus her i Jorløse,
med en normalt, god og sund økonomi.

Men som I jo nok er klar over har der det sidste år ikke
været megen udlejning i huset, men de faste udgifter kommer jo stadig, Det har vi indtil nu kunne håndtere.

Men som I jo nok er klar over har der det sidste år ikke
været megen udlejning i huset, men de faste udgifter kommer jo stadig, Det har vi indtil nu kunne håndtere.

Der findes hjælpepakker til forsamlingshuse, men vores
faste udgifter er ikke store nok til vi kan komme i betragtning til hjælp, samtidig har vi måtte reparere på vores varmesystem og noget vandspild.
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Så derfor er vi nu kommet dertil hvor pengekassen er
tom. Vi håber vi klarer os igennem og de første udlejninger er også i kikkerten, men vi har nogle udgifter som står
til betaling indenfor nærmeste fremtid.
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Om det er 25 kr. eller 5000 kr. vil vi blive meget taknemmelige, det kan også være du går med tanker om at holde
tante Ruths 75-års fødselsdag eller måske en barnedåb.
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