
6 Tirsdag den 20. februar 2018

fritids JOB

Hvis du ser dig selv i et af neden-stående punkter, har vi ruter bl.a. i:
Jyderup • Tornved

Halleby Ore  • Holmstrup
Bjergsted

� Mangler du penge til vinterferie, sommerferie, ny compu-
    ter, ny mobiltelefon eller generelt bare � ere lomme-
    penge?
� Vi søger � ere omdelere af dagbladet Nordvestnyt

� Vi søger � ere omdelere af Jyderup Posten / Reklamer

� Skal man være teenager? NEJ,- vi har omdelere i alle 
    aldre…
� Du kan tjene op til kr. 1.800,- pr. måned - afhængig af rute
    og mængde.
� Ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

Jyderup
- din by og din egn

Posten

- så skynd dig ind på:
www.sn.dk/blivavisbud -> Nordvestnyt
og se alle de ledige ruter og udfyld ansøgningen eller kom ind
og snak med os mellem kl. 10.00 - 16.00 - Microvej 4,
4300 Holbæk.

Vi kan bl.a tilbyde følgende ruter (udsnit):

Rute 4450005 - Jyderup By
Engvej, Holbækvej, Industrivej, Palævej, Solvej m.f.  - ca. 180 husstande

Rute 4450006 - Jyderup By
Drivsåtvej, Kløvermarksvej, Nyvej, Skolevej, Vænget  m.f.  - ca. 150 husstande

Rute 4450007 - Jyderup By
Dyremosevej, Fuglesangsvej, Lindevej, Rolighedsvej m.f.  - ca. 130 husstande

Rute 4450011 - Jyderup By
Ellebjergvej, Parkvej, Skovhaven, Stokkebjergvej m.f.  - ca. 150 husstande

Rute 4450502 - Jyderup
Astrupvej, Kgs. Møllevej, Krogen, Møllevej, Lysmosevej m.f.  - ca. 80 husstande

Rute 4450507 - Jyderup
Aggersvoldvej, Bødkervej, Holbækvej, Tornved Byvejm.f.  - ca. 110 husstande

MOTIONSCYKLING: 
Træning til årets 
støttetour for cystisk 
fibrose begynder 
i marts, så hurtig 
tilmelding er 
nødvendig.

JYDERUP: Planlæg-
ningen med den sjette 
»Tour de Sjælland« 
har været i gang siden
sensommeren og årets
rute på 650 kilometer i
den skønne sjællandske
natur, over fire dage, er
fastlagt.

»Touren« skydes i 
gang fra Jyderup onsdag 
den 13. juni om morge-
nen og rytterne vender 
hjem igen efter de 4 
dage og 650 kilometer 
i benene, til en festlig 
modtagelse og afslut-
ning i Jyderup, lørdag 
den 16. juni. Her vil der 
også blive overrakt årets 
støttecheck til Cystisk 
Fibrose Foreningen.

Tilmeldingen er nu 
åben og hvis man vil 
sikre sig en plads i Dan-
marks hyggeligeste og 
mest sociale motionscy-
kelløb er der få ledige 
pladser tilbage. 

75 ryttere 
Alle kan være med, 

man behøver ikke at 
være supermotionist for 
at deltage i Tour de Sjæl-
land. De 75 ryttere cyk-
ler i seks-syv grupper, 
som hver især kører med 

en gennemsnitshastig-
hed på 23-25, 25-28 eller 
28-30 km/t.

Den frivillige træning
starter i marts, hvor man 
i Jyderup og omegn vil 
møde nogle af rytterne 
på landevejene. 

På selve »touren« er 
der et helt fantastisk 
hjælperteam med, som 
står klar med depoter 
for ca. hver 50 km. Der 
overnattes på vandrer-
hjem af høj kvalitet med 
hyggeligt samvær og god 
forplejning. 

Jyderuppere står bag
Seks cykelmotionister 

fra Jyderup og omegn, 
dannede for seks år 
siden en non profit for-
ening, som via forskel-
lige motionscykel-events 
har til formål blandt 
andet at samle penge 
ind til velgørende formål 
samt at skabe opmærk-
somhed omkring en min-
dre lidt overset forening, 
som har brug for hjælp.  

Alle arrangementer, 
som går under »Et sjovt 
cykelløb – for alvor!« er 
blevet afviklet med stor 
succes. 

Beløbet som overræk-
kes afhænger også af 
sponsorer, donationer 
samt fonde. Så der bliver 
arbejdet benhårdt på at 
få sponsorer i hus og søgt 
fonde. 

Alle ryttere giver også 
hver især et bidrag, som 
er en del af deres del-
tagerpris og som også 
dækker alle udgifter til 
løbet. 

Arrangørerne håber i 
år, at kunne overrække 
mere end sidste år, som 
var et støttebeløb på 
130.000 kroner ti For-
eningen for Cystisk Fi-
brose.

I de senere år er al 
overskud gået til forenin-
gen Cystisk Fibrose og 
det gør det ligeledes i 
år. Tour de Sjælland gør 
hvad de kan for at ud-
brede kendskabet til Cy-
stisk Fibrose, det gøres 
blandt andet ved at være 
synlige med cykelløbet 
og på landevejene rundt 
omkring i ens cykeltøj og 
fortæller hvad der cykles 
for. Der kæmpes for og 
sam

Cystisk fibrose er en 
medfødt, arvelig og livs-
truende sygdom. Cystisk 
fibrose patienter lever 
med omfattende behand-
ling og begrænsninger 
i livet. Deres lunger er 
modtagelige for bakte-
rier, som ikke rammer 
raske. 

I Danmark er der 470 
personer med Cystisk fi-
brose. Knap 200 af dem 
er børn. 150.000 dan-
skere er bærere af cy-
stisk fibrosegenet. 

Tour de Sjælland ar-
bejder aktivt for den 
gode sag og skaber der 
igennem glæde i mange 
familier med familie-
medlemmer med syg-
dommen. På foreningens 
hjemmeside tourdesja-
elland.dk kan der findes 
yderligere oplysninger 
og her kan man også til-
melde sig cykelløbet.

Velgørende cykelløb 
kører for sjette gang 
til sommer

Der er stadig ledige pladser på årets Tour de Sjælland til fordel for cystisk fibrose. Foto: Pressefoto




