
 

 
 
 

Nyhedsbrev, august 2019 
 
 
 
 

DET SKER NU 
 

 
 
Cykelløb i Tølløse og omegn – DEMIN CUP 
Søndag den 11. august fra kl. 08.00 ved Mostcenteret 

 
Denne søndag bliver der fest i Tølløse fra kl. 08.00 til ca. kl. 17.00, da der 
afvikles 3. afdeling af Demin Cup. 
 
Det er ikke et hvilket som helst cykelløb. Det er et løb i cykelsportens 
superliga, hvor mange af landets absolut bedste cykelryttere deltager. 
 
Til et godt cykelløb hører også en fest og det er det du her inviteres med 
til.  
 
Se mere om cykelløbet her: 
https://www.holbaek-cykelsport.dk/post/ruter-til-demincup-11-august-
2019 
 
Arrangeret af Holbæk Cykelsport med Erhvervsfællesskab Tølløse som 
samarbejdspartner. 
 
 

 
 
Vandreture med Stigruppen i august 
 
Som beskrevet under afsnittet ”Tak for sidst” er vandreturerne med Stigruppen en så stor succes, at der 
hele tiden udbydes nye ture. Lige nu er der planlagt følgende: 

 
5/8: Vi mødes kl. 18.30 ved No1. Turen går gennem 
Bytorvet til A-huset, videre ad Jernbanevej og 
Lidtgodtvej, derfra af gode stier og veje rundt i byen. 
Vi ender på den lille legeplads bag rækkehusene på 
Vestergade og slutter af ved No1. Turen er på ca. 3 km. 
Turleder: Hans Jørgen 
 

12/8: Vi mødes kl. 18.30 ved Tysingehave. Turen er 
bl.a. i og omkring Tølløseskoven. Vi går ad forskellige 
skovstier inkl. trampestier. Husk lange bukser og gode 
sko. Turen varer godt en time.   

                                                                             Turleder: Signe 
 

19/8: Vi mødes kl. 18.30 ved Skovbørnehaven/Skovfogedhuset for enden af Dyrehavevej. Turen går til 
Enghavevej gennem skoven - her går vi på skovsti. Fra Enghavevej ud på markvej/græsmark, græssti ud i 
åbent landskab - der er markeret sti - langs åen og ud til rensningsanlægget på Mosevej. Resten af vejen er 
gennem skoven. Turen er på ca. 4 km. Turen er beskrevet på kortet ved børnehaven. 
Turleder: Majbrit 
 

26/8: Startsted Ågerup skole. OBS! Vi mødes ved No1 kl 18.15, hvor der vil være opsamling og fordeling af 
pladser i biler. Turen går til det nye vådområde ved Tempelkrogen. 
Turleder: Kjel 

https://www.holbaek-cykelsport.dk/post/ruter-til-demincup-11-august-2019
https://www.holbaek-cykelsport.dk/post/ruter-til-demincup-11-august-2019


Stigruppen under Fællesskab Tølløse opfordrer alle til at deltage i vandreturene og være med til at gå ad 
kendte og ukendte stier sammen med en stor flok Tølløseborgere. 
 

Næste møde i Stigruppen er den 19/8 kl. 16.15 i No1. Hvis du er interesseret, så kontakt Bente Trane: 
tranebente@gmail.com 
 
 

Tølløse Festival 
Lørdag den 17. august - på sportspladsen ved Tølløse Hallen 
 
Programmet er nu frigivet, og vi vedhæfter det hermed som er særskilt dokument. 
 

Festivalens styregruppe siger: ”Vi glæder os til at byde alle velkommen til et brag af en fest lige som sidste 
år, hvor det var en kæmpe succes.  

Det er lørdag den 17. august kl. 13.00, det går løs. Musikere med lokal 
forankring vil dele deres lyd med dig, lyd for enhver smag til både 
børn, unge og ældre. Der vil både være etablerede bands samt unge 
musikhåb, som får mulighed for at optræde for et publikum i smukke 
og trygge omgivelser. 
 

Og festivalen er meget mere end musik. Der vil være underholdning og 
aktiviteter på pladsen af forskellig art. Brorfelde Observatorium 
kommer med deres populære raketshow, forskellige foreninger laver 
aktiviteter, og lokalhistorisk arkiv vil være på pladsen med 
fortællinger og petanquebane. 
 

Mad fra lokale leverandører sikrer et bredt udbud af lækkerier i vores 
madprogram. De gode smage kan skylles ned med vand, vin eller fadøl 
- og som noget nyt i år, også drinks. 
 

Der er gratis adgang for børn og unge under 18 år. Voksne kan købe 
billet for 60 kr. i SuperBrugsen i Tølløse eller på Billetto.  
 
KØB og bestil billetter her 
 

 
 
Koncert:  Finurlig trubadur kommer til Tølløse 
Fredag den 13. september, kl. 19.00 i No1 

 
Den moderne mands længsler, lyster og kvaler bliver hudflettet med et 
glimt i øjet af den finurlige trubadur Tobias Trier, når han besøger No1 
med sit orkester. 
Tobias Trier fylder meget på en scene, selv om han kun er 1.79 høj og 
vejer 69 kilo. 
En spinkel mand med mange ord og iørefaldende melodier, som elsker at 
underholde publikum. Første gang han for alvor stod på scenen, var han 
kun 13 år. Det var til Leif Sylvesters bryllup i Cirkus Himmelblå’s telt. Og 
han var der, fordi han er søn af Røde Mor musikeren Troels Trier. Siden 
har han taget et markant skridt ud af faderens skygge og etableret sig 
som selvstændig, anerkendt trubadur og entertainer. Han har udgivet et 
album cirka hvert tredje år, siden han debuterede med “Bag De Blå 
Persienner i år 2000. Han holder koncerter over hele landet, fordi hans 
personlige brændstof er publikums reaktioner. 
Se og hør Tobias Trier – Du drak af min kop. 

 
KØB BILLET HER; 
 

Han lover, at en koncert med ham altid er en intens og musikalsk oplevelse. 
”Mit motto er, at musik skal være fysisk. Musik skal få folk til at græde, grine eller danse. Sådan er mine 
koncerter, de bringer publikum gennem hele følelsesregistret”. 
 

Citater fra anmeldelser:.BT.: 
 ”Tobias poetiske sange vækker på en gang minder om en tidlig Thomas Helmig, Kim Larsens ”Værsgo”, Dan 
Turell, Søren Kragh-Jacobsens ”Mona” og sågar Cornelis Vreeswick, men samtidig smager musikken og 
ordene i den grad af nutid”. 
 

https://billetto.dk/e/tollose-festival-2019-billetter-361881/
https://www.youtube.com/watch?v=Dtm0Flwp1_0&index=5&t=0s&list=PLOzeTRi1V6C3l5Kv0j8t-LNNGI0gWxIGj
https://billetto.dk/e/koncert-tobias-triers-orkester-billetter-339949/


Fyns Stiftstidende: ”Det er svært at få smilet til at sænke sig efter næsten to timer i selskab med Tobias 
Trier og hans band. Koncerten på Rytmeposten var en sand humørbombe, hvor Triers herlige anekdoter faldt 
ind i en forrygende musikalsk legestue”. 
 

Nordjyske: ”Han mestrer på en gang alt det skøre og nærmest psykedeliske til det rørende og smukke”. 
 
 
Koncert: Virgo Son kommer til Tølløse.  
Fredag den 27. september, kl. 19.30 i No1 
 
Virgo Son – alias Mikkel Henriksen – er en dansk singer/songwriter på blot 22 år. Han har rødderne plantet i 

den klassiske songwritergenre og hans guitar elsker at 
blive udfordret med solo’er. Der er garanti for god 
underholdning og catchy tekster, når den 22-årige 
musiker fra Slagelse er på scenen og giver koncert i No1. 
 

Virgo Son har netop udgivet sit første album “Set Me 
Free” med hele 12 sange. Han er allerede nået over 
landets grænser med afspilninger i Britisk radio og shows 
i Berlin. 
 
Tidligere optrædener på b.la. Tønder Festival og Gimle. 
Support på Natasja Lee Dickinson turné. 
 

SE og hør ham her. 
 
KØB BILLET nu. 
 

 
Andre arrangementer i No1 i efteråret 
 
Koncert: Western Times 
Fredag den 18. oktober, kl. 19.30 i No1 

 
 
Klassisk moderne rockinspireret country.  
 
Hør dem her.   
 
Køb billet her 
 
 
 
 
 
 

 
Koncert: Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard   
Fredag den 15. november, kl. 19.30 i No1 

 
Kansas City Stompers, bestående af nogle af Danmarks 
bedste professionelle musikere, er still going strong med 
300 jobs om året. 
 
Hør dem her fra Copenhagen Jazz Festival 2019. 
 
Køb billet her 
 
 
 
 
 

Meget mere information om disse 2 arrangementer kommer, men du kan godt begynde at glæde dig. 

https://www.dr.dk/musik/karrierekanonen/track/virgo-son/idols-1
https://billetto.dk/e/koncert-virgo-son-i-tollose-billetter-340218/
https://www.youtube.com/watch?v=DGp9SvKb1lQ
https://billetto.dk/e/koncert-western-times-i-tollose-billetter-369057
https://www.youtube.com/watch?v=wyyV68EBe_4&t=39s
https://billetto.dk/e/koncert-kansas-city-stompers-billetter-369112/


 

Pladsen foran No1 
 
 

De opmærksomme har set, at der nu er stillet 
grantibænke op på pladsen foran No1. Det er 
begyndelsen på et projekt, som vil gøre den ellers så grå 
plads grønnere. Til efteråret vil der i.f.m.  
granitplintene – som de hedder – blive etableret tre 
grønne øer. Ved hvert plint vil der blive lavet et bed med 
jernkant. Se tegningen. Projektet er tegnet af 
landsskabsarkitekt Birgitte Finks Tegnestue. Den 
endelige beplantningsplan ligger endnu ikke fast. Den 
skal godkendes af Holbæk Kommune først. Det er 
forventningen, at projektet færdiggøres, når det bliver 
plantevejr til efteråret. 
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Tølløse 
Lokalforum og Fællesskab Tølløse. 

 
 
Byparken – borgermøde 
Torsdag den 29. august, kl. 19.00 i No1 
 
Et andet projekt af samme karakter, men dog noget større, er en ny plan om etablering af en bypark i 
området mellem Rødtjørnevej, Dalvænget og Kvarmløsevej. 
En arbejdsgruppe, ledet af Jesper Knudsen, har arbejdet med projektet igennem nogen tid og er nu klar til 
at fremlægge skitserne og rammerne. Både bæredygtighedsgruppen, stigruppen, Tølløse Festivalen og 
Tølløberne er kommet med vigtige bidrag til planen. Landskabsarkitekt Birgitte Fink har tegnet skitsen. 
Planen fremlægges på et borgermøde torsdag d. 29. august, kl. 19.00 i No1, hvor alle er velkomne. 

 
Dette projekt er et samarbejde mellem Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum. 

 
 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Igennem nogen tid har vi haft domænenavnet ”Fællesskabtølløse.dk”. Det var et praktisk navn (med æ og 
ø) syntes vi dengang, men i praksis har det vist sig at være uhensigtsmæssigt på mange måder, da disse 2 
bogstaver ikke kan håndteres af mange andre systemer. Vi har derfor besluttet at fortage en ændring. Vores 
domænenavn er fremover:  
 

Faellesskabtollose.dk 
 
Vores hjemmeside har nu adressen: www.faellesskabtollose.dk 
 
I tilknytning til det nye domæne er der oprettet nogle mailadresser, som fremover skal anvendes ved kontakt 
til Fællesskab Tølløse.  
Hovedmail (læses af Lone Algot): kontakt@faellesskabtollose.dk 
 
Skal du have direkte kontakt til nogle funktioner, skal disse adresser benyttes: 
Formand (læses af Jens Algot): formand@faellesskabtollose.dk 
Kasserer (læses af Kirsten Andersen): kassereren@faellesskabtollose.dk 
Udlejning (læses af Jens H. Hansen): udlejning@faellesskabtollose.dk 
Kulturarrangementer (læses af Jesper Knudsen): kultur@faellesskabtollose.dk 
 

Det gamle domænenavn er opsagt og udgår den 1. september 2019 

 
 
 
 

http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtollose.dk
mailto:formand@faellesskabtollose.dk
mailto:kassereren@faellesskabtollose.dk
mailto:udlejning@faellesskabtollose.dk
mailto:kultur@faellesskabtollose.dk


Torsdagscáfe i No1 
 
Café hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30. 

Husk tilmelding til fællesspisning senest tirsdagen forinden på torsdagscafe.no1@gmail.com eller  

mobil 24 60 80 92.  

Se program og menu her:  

 

Menu i august 

08:  Merete serverer Byg-selv-burger. 

15. Jeres køkkenalfer serverer asiatisk inspireret vegetar- og kødret 
22: Denne dag serverer vi en overraskelse. Kig på hjemmesiden. 
29: Tove og Yvonne serverer græsk farsbrød  
 

 

 

 

TAK FOR SIDST 
 

Tak til de frivillige 

24. maj 2019 

 

Vi skylder alle, at sige en stor tak til alle de frivillige, 

der dagligt gør et stort arbejde for Fællesskab Tølløse. 

Det var anledningen til, at bestyrelsen havde sendt 

invitation ud til alle, der på en elle anden måde igennem 

det seneste år har ydet frivilligt arbejde for foreningen. 

Der var inviteret 85 personer til et arrangement med 

Tapas og Jazz.  

Det blev en hyggelig aften med lidt godt at spise, god 

musik og takketaler af Jens Algot og Frivilligkonsulent 

Jens Albagaard. 

 
 
Velkomstmøde for tilflyttere 
6. juni 2019  
 
Igen i år havde vi velkomstaften for nye tilflyttere. Omkring 30 nye borgere deltog, og de blev præsenteret 
for en del af det, der sker i Tølløse. Borgmester Christina K. Hansen bød dem velkommen til Holbæk 
Kommune.  
Velkomstmødet var arrangeret af Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse i samarbejde. 
 
 
Gåture - en oplevelse i by og i natur 
17. juni, 24. juni, 1. juli, 8. juli, 15. juli, 22. juli og ………, kl. 18.30. Vi mødes ved No1 
 

Stigruppen har over sommeren arrangeret gåture i 
Tølløse og omegn. Arrangementet har være en så stor 
succes, at de oprindelige 3 planlagte gåture er blevet 
udvidet med flere og flere. En af de seneste ture blev 
en varm affære og Terkel skriver sådan: 
 

30 på tur i 30 graders varme. 
Stigruppens tur den 26/7 gik fra den gamle 
Hjertebjerggård til Soderup Kirke, undervejs passerede 
vi et af de gamle små ledvogterhuse, der i gamle dage 
husede en hel familie og hvor familien måtte passe 
bommene med manuelt håndsving, hver gang der 
passerede et tog. Turleder var Lasse, der fortalte 

levende om Hospitalet på Soderup Kirkegård. Nogle dristede sig til at kikke ind ad vinduerne, der så beboet 
ud, men der var vist ingen hjemme. Derefter fortalte Lasse om de adelige fra Åstrup Kloster, der ligger 

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com


begravet langs kirkens sideskib. Til sidst så vi den lille indhegnede gravplads, hvor frøkenerne fra Åstrup har 
fået deres sidste hvilested. 
Derefter gik turen til Tadre Vandmølle. Her fortalte Lasse først om urtehaven, der byder på alt i medicinske 
planter og krydderier til madlavningen. Ved vandmøllen blev det til små anekdoter om Livsens Ondskab og 
Mølle Marie. Vi gik rundt om Mølledammen og tilbage til Soderup. Herfra fulgte vi Munkevejen til 
Sadelmagerhuset og nød den flotte udsigt over Elverdamsdalen. Vi sluttede ved OK tanken, alle klarede 
varmen. Der er planlagt gåture i hele august måned. Se under afsnittet ”Det sker nu” 

 
 
Sankt Hans  
23. juni 2019 

 
Sank Hans aften blev igen en succes. 
Vejret viste sig fra den milde side, og der 
var et stort fremmøde af borgere, der fik 
lidt underholdning, en god Sankt Hanstale 
og et veltilberedt bål. 
 
Tusind tak til alle frivillige, der igen gjorde 
det muligt at holde fælles Sankthans i 
Tølløse. Tak til Karoline og Hr. Mac for 
musikunderholdning, tak til Ole Piekut for 
en god tale, tak til Ragna Ea for at synge 
for ved fællessangen og tak til Kirsten 
Andersen for den lokale Sank Hans sang. 
 
Og til sidst tak til Hanne Frederiksen, der 
forskønner dette nyhedsbrev med sin 
tegning, der rammer stemningen fra denne 
dejlige aften. 
 
Andre billeder kan ses her:  
https://faellesskabtollose.dk/?p=3440#jp-
carousel-3441 
 
Årets Sank Hanstale er vedhæftet 
udsendelsesmailen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Følg os på facebook 
Se mere om fællesskab Tølløse 
 
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses 
borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i.  Målet skal nås ved at mobilisere de positive 
kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail 
kontakt@faellesskabtølløse.dk  
 
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse  

https://faellesskabtollose.dk/?p=3440#jp-carousel-3441
https://faellesskabtollose.dk/?p=3440#jp-carousel-3441
http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

