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Redaktionen
Corona har aflyst alle vores
aktiviteter, derfor har der ikke
været så meget at skrive om i
landsbybladet og vi har valgt
at det ikke er udkommet. Men
NU kommer det igen. Vi gentager lige nogle af de artikler
vi havde med sidst, så I lige
får en opfrisker.
På redaktionen er de ansvarlige
– en ny og en gammel – i hvert
fald hvis vi ser på hvor lang tid
de har boet i Jersie Landsby.

Anette – bor på Solvej og er gift med Steen. Steen er født på Åmarksgården og har boet i landsbyen hele sit liv, Anette har kun boet her i
over 30 år. Deres voksne børn har levet deres barndom her. Begge har
været aktive i Jersie HK og med så mange år i en lille landsby, så kender mange af de sjove historier.

Majbritt – bor på Solvej og er gift med Peter. De har kun boet i Landsbyen siden november 2019 sammen med teenagesønnen. De har tidligere boet i Maglekæret i Jersie, så de kender Solrød og omegn… men
endnu ikke alle de sjove historier fra landsbyen.
Med landsbybladet vil vi gerne være lokale, som i helt nære. Bladet
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 gerne til det I vil have i
bladet, så kom gerne med ideer til Anette eller Majbritt.

Velkomst til nye landsbyboere
Der er jævnlig udskiftning af beboere i byen og som landsby vil vi
gerne tage godt imod de nye.
For os som landsbylaug er det vigtigt at de nye beboere får information
om laugets eksistens, men endnu mere at de bliver inviteret og føler sig
velkommen til de sociale arrangementer, da det er her vi som landsby
lærer hinanden at kende og derved sikre det gode naboskab.
Har du fået nye naboer – opfordrer vi
dig til at invitere dem med til de sociale
arrangementer og giv meget gerne en i
laugets bestyrelse et hint, da vi gerne
vil kigge forbi og byde velkommen.

Nye beboere

Projekter i nærområdet

Ombygningen af de gamle Jersie Skole bygninger og arealer skrider
frem og som du måske har læst i landsbyens facebook gruppe invitere
DOMUSNOVA til besigtigelse af prøvebolig den 30. juni 2021 mellem
kl. 10.00-14.00.

Lokal reklame
Som laug ønsker vi at bevare de ”lokale næringsdrivende” og giver derfor plads på denne side til jeres logoer. Kontakt redaktionen for at få dit logo på – DET ER GRATIS!

Hvad får jeg som medlem af Jersie Landsbylaug?
Når du er medlem af Landsbyslauget støtter du initiativer i dit nærområde, så vi bliver ved med at have en social landsby, hvor vi kender,
hjælper og hilser på hinanden.
Som medlem sikre du at vi har engagerede landsbyboere som repræsenterer landsbyen i forbindelse med kommunale udviklingsplaner i lokalområdet. Samtidig er du med til at sikre at lauget fortsat skaber rammerne for de sociale arrangementer, som hjælper os med at lære hinanden at kende.
Faste arrangementer
• Juletræstænding
• Pinsemorgenbord
• Fastelavn
• Sankt hans
• Sommerfest
• Petanquemesterskabsturnering
• Og selvfølgelig bystævnet hvor lauget fremlægger sin beretning.
Der er flere foreninger i Jersie landsby, men landsbylauget repræsentere hele Jersie Landsby.

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
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