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Bystævne den 17. marts 2022 

Bystævnet blev afholdt i Jersie Forsamlingshus som vi plejer. Vi 

er så glade for at der var stort set samme tilslutning som der ple-

jer at være, for der blev denne gang serveret stegt flæsk med 

kartofler og persillesovs og det er jo en anden menu end vi plejer. 

De bestyrelsesmedlemmer der var på valg, modtog og blev alle 

genvalgt, bestyrelsen er konstitueret og kan ses på bagsiden af 

dette blad. 

 

Kommende arrangementer 

4. juni 2022 – Pinsemorgenbord 

Vi mødes til morgenbrød og sang kl. 9.00 på torvet ved Petan-

quebanerne. 

Vi sætter telt op og dækker bord. Tilmelding er ikke nødvendig, 

du skal bare møde op med dit bedste pinsehumør og gerne en 

kande kaffe/the under armen. 

 

23. juni 2022 Sankt Hans 

For børnene er der bål med snobrød fra kl. 19.30 på fællesarealet 

ved Majengen. Kl. 20.30 er der båltale og det store bål tændes 

ca. kl. 20.45. Det vil være muligt at købe øl og vand. 

  

Sæt kryds i kalenderen: 
 

20. august 2022 Byfest 

 



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 

 

 

 

  

 



Fritid i Jersie Landsby 

I Jersie Landsby er vi aktive, sociale og lokale, derfor har vi nogle 

spændende fritidsaktiviteter som inddrager alle aldersgrupper. 

 

Jersie HK – Håndboldklub:  

Holder til i Jersie hallen og har hold til alle 

aldre uanset køn.  

Klubben har opforstret rigtig mange lokale 

talenter og har tidligere været samlingspunkt 

for byen 

Hvis du ikke lige er til håndbold kan det væ-

re at du er til Håndbold fitness, hvor alle muskelgrupper bliver 

trænet – også lattermusklerne. 

Find mere info på Jersiehk.dk. 

 

Petanque: 

Petanquebanen ligger midt i byen og er 

til fri afbenyttelse. Dog skal du være 

opmærksom på at nogle af dine med-

landsbyboere har deres faste vaner og 

spiller hver uge i samme tidsrum      . 

Landbylauget har netop fået bevilliget 

penge af Solrød Kommune til forskøn-

nelse af området omkring banen. Der vil 

derfor blive opsat parkbelysning, blomsterkasser og banerne bli-

ve udvidet.  

 



Tennis: 

Der er gode muligheder for at spil-

le motionstennis på banerne som 

ligger ved siden af Jersie Hallen. 

Bannerne administreres af Jersie 

HK’s Støtteforening. 

Der kræves medlemskab af støtteforeningen, hvilket er inkluderet 

i prisen, som er 500 kr. pr. år. For medlemskab skal du blot hen-

vende dig til foreningen om onsdagen ml. kl. 19-20. 

Se yderligere info på jersiehk.dk/klub/jhk/sider/tennis. 

PS – støtteforeningen forpagter cafeteriaet som er muligt at leje 

til fester. 

 

Torsdagscafé i Jersie: 

Er kun for kvinder i alle aldre. Klubben mødes 

den første mandag i hver måned i menighedshu-

set kl. 14-16.00.  

Se mere på facebook i gruppen Torsdagscafé i 

Jersie 

 

Yoga: 

Hos Yogamedina kan du dyrke Hatha Yoga. 

Onsdag kl. 9-10.00: Senioryoga 

Torsdag kl. 17.45 - 18.45 (ledige pladser) + kl. 

19.00 - 20.00 (fuldt booket) 

Se mere i facebookgruppen Yoga Med Ina  



Hjernegymnastik 

 

 

 

 

  



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 til september 2022. 
  



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 


