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33. årgang 

November 2022  



Arrangementer 

Siden sidst har der været en del arrangementer og vi er utrolig 

glade for den store opbakning der er til dem alle sammen. 

 

4. juni 2022 Pinsemorgenbord 

Traditionen tro blev pinsemorgen afholdt i teltet ved petanqueba-

nerne. En dejlig morgen hvor vi mødtes kl. 9.00 med kaffe under 

armen, spiste og sang, så alle var i det skønneste pinsehumør da 

vi gik hver til sit. 

23. juni 2022 Sankt Hans 

Vi mødtes på fællesarealet ved Majengen og her blev der holdt 

båltale inden bålet blev tændt og heksen fløj af sted til Bloksbjerg.  

  

 

 



20. august 2022 Byfest 

Årets byfest, som de senere år har været aflyst pga. corona og 

lav tilmelding. I år var vejret fantastisk og der var mange der hav-

de lyst til at deltage. Så det blev en fantastisk fest med ca. 70 

deltagere, dejlig mad og masser af snak og hygge. 

Vi har desværre ingen billeder 

 

Kommende arrangementer 

27. november 2022 kl. 16.00 Jul i Jersie 

Vi mødes på ”Torvet”, hvor vi tænder lyset i juletræet, danser om 

træet og synger julesange. 

Julemanden kigger forbi med slikposer til børnene og der vil være 

gløgg til de voksne. 

Kom forbi og ønske hinanden glædelig jul. 

 

2. februar 2022 kl. 18.00 Bystævne 

Det årlige Bystævne hvor vi gentager succesen fra sidste år med 

nationalretten - stegt flæsk, kartofler og persillesovs. 

Sæt kryds i kalenderen, så du kan komme forbi og høre lidt om 

hvad landsby lauget bruger tiden på. 

  



Fjernevarmen kommer… 

Solrød Kommune arbejder på at udfase gas som energikilde og 

som verden er i øjeblikket er det vist en meget god plan.  

Jersie Landsby ligger heldigvis først i rækken til at få mulighed for 

at tilslutte os fjernvarmen og det bliver allerede i 2023 hvis planen 

holder. 

Tilslutningen til fjernvarmen er frivillig og hver enkel bolig har mu-

lighed for at vælge deres egen individuelle opvarmningsløsning.  

Kommunen har oplyst at de afholder et informationsmøde i 1. 

kvartal 2023 og det vil alle boligejere få nærmere information om 

direkte fra kommunen. 

Modernisering af ”torvet” 

På seneste bystævne blev der fortalt at Solrød Kommune har 

bevilliget penge til en modernisering/opfriskning af arealet om-

kring petanque banerne.  

Planlægningsarbejdet er i gang, men det kan desværre tage lidt 

tid at blive enige med kommunen om hvad og hvordan. Men vi 

har fået vores ønskede fortov  

 

Og i løbet af vinteren vil 

petanque banerne blive 

udvidet, der vil komme ny 

belysning og nye bænke til 

at afskærme arealet. 

  

 



Hvad putter du i toilettet? 

Kloakeringssystemet i Jersie Landsby er presset. Det har du må-

ske allerede opdaget ved at dit toilet ikke altid skyller så hurtigt ud 

som du ønsker.  

Systemet er bygget op omkring en fælles streng til alle bebyggel-

ser i landsbyen og ender i I/S Køge-egnens rensningsanlæg. 

Der har desværre på det seneste været en del propper som har 

stoppet strengen til og forårsaget brud som så kloakvandet er 

løbet ud på markerne ved Østergaarden. 

Det der ender på marken er desværre ikke alt sammen kloakven-

ligt og er derfor med til at skabe ”forstoppelsen”.  

Derfor brug venligst KUN 

 

TOILETPAPIR i toilettet – INTET andet 

Toiletpapir opløses i vand og skaber derfor ikke propper 

 

 

 

  

 



Hjernegymnastik 

 

 

Konkurrence 

Hvilken dato tændes lyset i juletræet på torvet? ___________________ 

Hvad skal vi spise til Bystævnet i 2023? ________________________ 

Hvem er Oldermand i lauget? ________________________________ 

Glæder du dig til det næste blad udkommer?  JA                 NEJ 

Aflever din besvarelse i Skriverkarlen’s postkasse senest den 15.12.22 

og deltag i lodtrækningen om 2 flasker rødvin.  



Jersie Landsbyblad 
 
Bladet skrives og udgives af Jersie Landsby Laug. Redaktionen 
består af medlemmer fra bestyrelsen. 
 
Redaktionen består af: 
Anette Pedersen og Majbritt Lindkvist Pedersen. Kontakt oplys-
ninger står på bagsiden og du er meget velkommen til at kontakte 
os. 
 
 

Med landsbybladet vil vi gerne være lokale, som i helt nære. Bla-

det skal handle om det der sker indenfor det areal lauget dækker. 

Vi er i skarp konkurrence med facebookgruppen Jersie landsby, 

som er hurtig at opdatere og de fleste har adgang til, derfor bliver 

vores historier mere af social karakter og om lauget. Vi lytter ger-

ne til det I vil have i bladet, så kom gerne med ideer. 

 

Bladet udkommer tre gange om året – vi prøver at holde os til 
maj, september og november. 
 
 
Næste nummer udkommer i januar 2023. 
  



Jersie Landsbylaugs bestyrelse 

Oldermand 
Niels K. Nielsen, Skolelodden 24, niels@nkn.nu, 4058 4342 

 
Viceoldermand  
Per Hangaard, Møllebakken 19, perjh@me.com, 5154 7045 

 
Skatmester + webmaster 
Charlotte Jørgensen, Ndr. Byvej 19, charlotte.jersie@gmail.com, 2129 6947 

 
Skriverkarl  
Anette Pedersen, Solvej 3, anpe1307@gmail.com, 2443 6498 

 
Materialeforvalter 
Thomas Krogh, Sdr. Byvej 25, thomaskrogh@privatmail.dk, 3020 7806 

 
Bymand  
Børge Hansen, Ndr. Byvej 7, bahlii@hotmail.com, 4055 7213 

 
Bymand  
Majbritt Lindkvist Pedersen, Solvej 10, maj_er@hotmail.com, 2028 1772 

 
1. suppleant  
Peter Westermann, Søndre Byvej 33A, pjsw@mek.dtu.dk  
 

2. suppleant 
Lærke Hansen, Højdevej 5, kristine.laerke.hansen@gmail.com, 24941465 

 

 

Det koster 150 kr. pr. husstand om året og beløbet kan indbetales på 
konto nr. 9077 – 4582787811 eller på MobilePay 77524. 
 
 

Facebook og website 
Det er Landsby lauget der administrerer landsbyens side på facebook, 
samt byens hjemmeside. Du kan finde dem 

  Jersie landsby                   Jersieby.dk 


