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Fællesskab Tølløse  

ønsker alle en glædelig jul  
og et godt nytår 

 
 
 
 

 
 
JULETRÆSTÆNDING 24. NOVEMBER 2019  
 

Tale af Henrik Kristiansen, forstander på Tølløse Privat og Efterskole 
 
”Jeg blev utroligt glad, da jeg blev spurgt om at tale her ved tændingen af byens juletræ lige her, og det 
gjorde jeg, fordi etableringen af Fællesskab Tølløse og af Kulturmødestedet Nummer 1, er noget af det 
mest positive der er sket her i byen i nyere tid. 
Tænk at gå i gang med at realisere det, man drømmer om, i stedet for at sukke over det man mangler eller 
kigge misundeligt på det, som andre har. 
Det er den tankegang, som gennemsyrer både Tølløse Lokalforum, Kulturmødestedet og Fællesskab Tølløse, 
og den tankegang kan vi ikke få for meget af. 
Og så passer lige præcis dén positive indstilling også godt til årstiden, her hvor vi begynder at se frem imod 
og glæde os – ikke bare til juleaften – men til hele julemåneden. 
For hvad går jul og julemåned ud på? Ja, det kan der sikkert siges mange forskellige ting om, og lige for 
tiden diskuteres der jo for og imod jul og vinter, så man tror det er løgn – det vil jeg ikke gå ind i, men 
bare konstatere at for mig er et af julens og julemånedens nøgleord: fællesskab. 
I naturen er det en mørk tid, og vi kan let miste humøret, bure os inde i hver sin lejlighed eller hver sit 
hus og krybe sammen i hver sin mørke krog. 
Men vi gør det modsatte. Vi tænder lys i mørket – helt bogstaveligt – og vi tænder lys for hinanden i overført 
betydning. Vi øver os i at give gode gaver til hinanden, og vi rækker også ud mod dem, der ikke har mulighed 
for at give noget igen. 
Vi arrangerer fester, vi ser julekalendere, går til koncerter, arrangerer sammenkomster, producerer pynt 
og spiller spil, lidt mere end i andre måneder.  
Og vi opdager igen, at det er bedre at være sammen end at være alene. 
Og vi opdager igen, at det er mindst lige så godt at give som at få, og at man selv bliver glad at glæde 
andre. 
Jeg ved godt, at vi indimellem synes det bliver for meget af det gode, ed alle de julekalendere, som sendes 
i fjernsynet, og med alle de opfordringer til godgørenhed og gavmildhed.  
Og indimellem kan vi godt tænke, ja, det er da noget underligt noget sådan at spille gode og kærlige og 
åbne i en enkelt måned, når det slet ikke er sådan vi er, og det slet ikke er sådan livet er resten af året. 
Og sådan har jeg faktisk også selv både tænkt og sagt engang imellem. Men her i de senere år er det gået 
mere og mere op for mig, at det er julemåneden, som har ret.  
Juletiden fungerer som en slags brugsanvisning til livet, der fortæller os, at vi ikke er konstrueret til at 
leve alene, vi er ikke beregnet til ensomhed.  
Når livet er godt, og når vi føler os ovenpå og stærke, så er det de andre, vi skal bruge det overskud på. Vi 
skal ikke bare læne os selvfede tilbage og nyde, hvor gode vi er, men hjælpe, støtte, opmuntre, hvor vi 
kan — det er meningen med livet, når vi er stærke.  
Og så sker det ikke så sjældent, at også den, der virker allermest svag og føler sig svag, kan gå hen og blive 
til stor hjælp for andre! 



Vi anstrenger os i december for at gøre godt mod dem, der har brug for det, vi anstrenger os for at være 
fredelige og rummelige i forhold til dem, der er anderledes end os selv, og dem der er sat udenfor. Og 
nogen synes, at det er kunstigt og hyklerisk sådan at spille god i december.  
Men det er december, som har ret, og resten af årets måneder, der tager fejl, hvis de ikke ligner december. 
Livet er til åbenhed og ærlighed, livet er til for at dele styrker og svagheder. Livet trives, når der er 
hjælpsomhed og forskellighed.  
Og når det lykkes at give plads til åbenhed, ærlighed, fællesskab, hjælpsomhed og broget forskellighed, 
så følger vi livets brugsanvisning, og så bliver det så godt, som det nu overhovedet kan. 
Lad os derfor tænde byens træ, mens vi glæder os over, at målet med julen er åbenhed, fællesskab, 
venskab og varme — og jul hele året!” 

 
Tak til Henrik for en flot tale. Bedre kan det ikke siges. Lad den også være årets julehilsen fra 
Fællesskab Tølløse.  
Jeg ønsker alle en Glædelig Jul. 
 
Jens Algot (fdm.) 
Fællesskab Tølløse 

 

 
DET SKER NU 
 
Film 
Torsdag d. 12. december 2019, kl. 19.30 i No1  
 

Tølløse Bibliotek og Fællesskab Tølløse 
præsenterer torsdag de to kortfilm:  

 
1. Ernst og Lyset. 
I ’Ernst og Lyset’ vender Jesus tilbage til Jorden 
efter 2000 år, blot for at erfare at verden og 
potentielle disciple ikke er hvad de har været. 
Filmen blev nomineret til en Oscar.  

 
2. Anden juledag 
Alfred og Erna har solgt gården og er netop flyttet 
ind til provinsbyen. Det er 2. juledag om 

formiddagen, og de venter hele familien til den årlige julefrokost - nu for første gang i det lille parcelhus. 
Alfred har det svært med den nye tilværelse, men han opdager, at han stadig har meget at miste. 
 
Forevisningerne begynder kl. 19.30. Der kræves ikke billet, bare mød op. 

 
 
Julekoncert: Mark & Christoffer 
Mandag den 16. december kl. 19.00 i No1 

 
Kom til Tølløse og få julestemningen i hus, når Mark & 
Christoffer besøger Kulturhuset No1. 
Du er sikret masser af julehygge og fremragende sang 
og guitarspil fra de to synnejyske gutter. 
Når Mark & Christoffer sætter sig ved siden af hinanden 
med hver deres guitar og begynder at spille, sker der 
noget næsten magisk. Tiden bliver skruet tilbage og 
sangene rører ved en. Den særlige kemi, der er mellem 
de to gutter, de venskabelige drillerier og den 
lunefulde humor omfavner og smitter af på publikum, 
og mellem sangene slår de to knejte over i klingende 
sønderjysk. 18 års makkerskab og venskab mellem dem 
mærkes tydeligt. 

 
Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier med en god blanding af velkendte klassikere og nyere 
julehits. Duoens fortolkninger af kendte julesange krydres med sønderjyske anekdoter. 



Mark & Christoffer er altid garant for, at publikum går hjem med et kæmpe smil på læberne og julestemning 
helt ind i inderste hjertekammer. 
Julekoncerten er også et tilbageblik på det forgangne år og indeholder et hyldestmedley til en kunstner, 
der har gjort sig bemærket i årets løb. Således er koncerten altid ny og vedkommende – og samtidig fuld af 
tradition. Glæd dig til ca. 2 timers koncert inkl. pause. Dørene åbnes kl. 18.00 
Se mere på facebook HER.  

Køb billet her: 160 kr. 
 
 

Koncert: James Taylor Journey 
Fredag d. 24. januar 2020 kl. 19.30 i No1 

 
Kom med ned ad Memory Lane og genhør 
ørehængere som ‘You´ve got a friend’, 
‘Cobberline’, ‘Shower the people’, ‘How 
sweet it is to be loved by you’ og mange 
flere. 
The James Taylor Journey præsenterer et 
sandt overflødighedshorn af kendte og 
elskede James Taylor sange fra 70´erne og 
helt frem til i dag, når de giver koncert i 
Kulturhuset No1 i Tølløse den 24. januar. 
 
The James Taylor Journey er et nyt 10 m/k 

stort orkester med rødder i det lokale musikmiljø i Holbæk. De er alle engageret i byens frodige teater- 
eller musikliv, og deler kærligheden til James Taylors legendariske sange. 
De sange, de har valgt ud fra hans store repertoire, bliver leveret med stor overbevisning af sanger og 
skuespiller Mads Lisby i front. Han er bakket op af, på kor Sarah Slott, Rikke Dyrberg Brandt og Anders 
Rasmussen. Musikerne bag har mange års erfaring. Det er på keyboard: Niels Jørgensen, akustisk guitar: 
Peter Frøslev, elektrisk guitar: Knud Erik Møller, perkussion: Poul Achton, trommer: Allan Bode og bas: Togo 
Olsen. 
 
James Taylor 
Mange vil kende James Taylor for hans allerstørste hit, hans udødeliggørelse af Carole King klassikeren 
You´ve got a friend, som han vandt en Grammy for i 1971. Men hans enorme bagkatalog strækker sig over 
mere end 40 år og op mod 100 millioner solgte albums, og en lang, lang perlerække af klassikere. Det 
seneste album ”Before this world” kom i 2015. Han har vundet fem Grammy´er og et hav af andre priser og 
anerkendelser gennem sin karriere, og betegnes som et ikon indenfor sin genre. 
Han har desuden arbejdet med en række kendte kunstnere gennem tiden heriblandt Paul McCartney, Neil 
Young, Joni Mitchell, Dixie Chicks, Stevie Wonder og været en stor inspiration for andre kunstnere. 

 
KØB BILLET 100 kroner + gebyr 

 

 

Kom til Strikkecafe i No 1 i Tølløse 
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 19.00 

Vi er to kvinder, som holder af at strikke, og 
denne interesse vil vi gerne dele med andre. 
Vi forestiller os, at strikkecaféen bliver et 
sted, hvor du kan lære at strikke, hvor vi kan 
lære af hinanden, og hvor der vil være 
gensidig inspiration. 
Så hvad enten du er nybegynder, let øvet eller 
super god, så lad os mødes over en kop kaffe 
og et stykke kage. 
Der vil være strikkepinde og garn i moderat 
mængde til fri afbenyttelse. 
 

Strikkecafeen starter op i No 1 mandag d. 27. januar kl. 19.00 og herefter sidste mandag i hver måned. 
 
Hilsen Jette la Cour & Tina Fredsø 

https://www.facebook.com/events/2553793504704955/
https://billetto.dk/e/julekoncert-i-tollose-med-mark-christoffer-billetter-394717
https://billetto.dk/e/koncert-james-taylor-journey-billetter-398662


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

Husk tilmelding til fællesspisning senest mandagen forinden kl. 22.00 på torsdagscafe.no1@gmail.com eller  

mobil 24 60 80 92.  

 

Menu i den nærmeste fremtid: 
 
2019 
19. december: Julefrokost 
 
2020 
09. januar:  Gule ærter – Tove og Merete 
16. januar: Forloren hare – Lene og Flemming 
23. januar:  En overraskelse fra Hanne og Jan 
30. januar: Kalkunbryst med rodfrugter – Birthe og Lene m 
06. februar:  Tre retters menu ved Cafepigerne og Trine Krebs 
13. februar:  Gullash suppe – Lene og Flemming 
20. februar: Hamburryg og bulgursalat – Tove og Yvonne 
27. februar:  Vegetarmenu og Kød 
 
 
 
 

TAK FOR SIDST 
 
 

Koncert: Kansas City Stompers  
 
Der er normalt langt fra New York til Tølløse. Men 
fredag d. 15. november var 'the big apple' rykket ind i 
Kulturhuset No1, da Kansas City Stompers gav den fuld 
jazz med klassikeren New York, New York. Super 
koncert. 
 
En lille smagsprøve HER 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koncert: Blueskartellet - Blues Friday 
 
Traditionen tro holdt vi Blues Friday i No1 d. 28. 
november. 
 
For tredje år i træk blev der holdt Blue Friday i Tølløse, 
mens resten af verden holdt Black Friday. Det var 
Blueskartellet, der leverede de blå toner.  
En helt udsolgt koncert, og publikum fik, hvad de kom 
efter. 
 
Hør / se hvad du gik glip af: HER 
 
 

 
 

 

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
https://www.facebook.com/faellesskabtollose/videos/414473482564932/
https://www.facebook.com/faellesskabtollose/videos/475811393040865/


 
Juletræstænding 
Der kom en julemand forbi 
  

 
 
Juleglade børn og voksne fyldte søndag pladsen foran No1 søndag d. 24. november. I dagens anledning var 
pladsen oven i købet udvidet med et afspærret stykke af Sejergårdsvej. Juletræstændingen, som var 
arrangeret af Lokalforum i samarbejde med Fællesskab Tølløse, var som sidste år et stort tilløbsstykke. 
Tæt på 500 mennesker var mødt op for at hygge sige hej til julemanden, købe julegran, høre årets juletal 
eller bare drikke gløgg og spise æbleskiver. Var du en af dem, der ikke kunne være der, så er her lidt 
billeder fra eftermiddagen. Det hele forløb perfekt takket være de mange frivilliges store indsats med at 
få arrangementet stablet på benene. NB Og så dukkede julemanden op til aller sidst – helt som altid i 
Tølløse. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Den 8. december var en dag med regn og 
kraftig blæst, det var 2. søndag i advent, OG 
oveni det hele var der håndboldkamp 
mellem Danmark og Norge (Danmark 
tabte!). 
Alligevel dukkede der 11 forfrosne hoveder 
frem ved kirken i Kr. Eskilstrup. Det var en 
gåtur i en del af byen, hvor Lasse fortalte 
om den tidligere vejføring og statsmands 
husene – interessant. 
 
 
 
Kommende gåture.  
Mød kulturen og historien i landskab og by. 
 
Søndag den 12. januar klokken 14.00.  
Vi mødes på Soderup Kirkevej ved det grønne parkeringsareal mellem Soderup Kirkegård og Præstegården. 



Signe vil føre os til kilden og videre ad Dumpedalsvej og Tølløsevej. Ved Dumpedalens Frugtplantage vil vi 
gå gennem skoven ned mod Tadre Mølle. Vi vil vende tilbage ad Tadrevej og Soderup Kirkevej. 
Turen varer 1 time. 
OBS! Mulighed for samkørsel fra No1 klokken 13.45 - medbring evt. kaffen og nyd den ved Tadre Mølle. 
 
Søndag den 9 februar klokken 14.00 
Terkel vil føre os igennem os gennem stier og veje i Kvarmløse og Tølløse by. 
Vi begynder ved No1. Herfra gå vi mod Teglværksvej, hen til Pilevej, Ungdomsgården og videre til TPOE og 
derfra til Baptistkirken. Derfra vil vi bevæge os ned ad Lindevej, hen til Jernbanevej og videre til stien bag 
Mosten til Most Torvet. Herfra skal vi hen mod Den gamle Tølløse Centralskole, og til sidst går vi gennem 
veje og vænger tilbage til No1.  
 
 
Det sker! 
 
Stigruppen har gennem længere tid talt med 
kommunen angående et fortov på Kvarmløsevej fra 
“bondegården” til Hovstien. 
Alle som kender stedet vil vide, at stedet også kan 
kaldes for “dødsruten” for fodgængere. 
En dag kom en mail fra Holbæk: Fortovet ville blive 
lavet inden årets udgang. 
Dagene gik ..., men en tidlig morgen da jeg, Bente, 
kom fra Hovstien og skulle ned på Kvarmløsevej, 
ramlede jeg ind i en traktor. Og i traktoren var der 
skilte og pæle, som bruges ved vejarbejde. Det var 
fredag - kommunens folk har tidligt fri - genstandene 
blev lagt i grøften. Og i skrivende stund venter vi på 
den nye uges komme, og forhåbentlig kommer til at se 
et fortov blive anlagt, inden et uheld sker. 
Så tak til dem der har medvirket i kommunen for den 
kommende gave. 
 
I det nye år vil stigruppen trykke stiruter med kort, som 
man bl.a. kan hente i No1.Det vil tage tid, men der vil 
løbende komme kort med enkelte forklaringer/fakta. 
Så kan du/I bevæge jer “på egen hånd ud i det 
kulturhistoriske landskab”. 
 
En bænk 
Ville det ikke være dejligt, at man på en gåtur kan sætte sig ned på en bænk, se udsigten, læse avisen, 
eller bare sidde. 
En bænk havde vi håbet på, ville stå på kommunens jord ved rundkørslen mellem Kvarmløse og Tølløse. 
Bænken skulle stå oppe på højen med udsigt over jernbanen og Jernbanevej med “ryggen til Teglværks 
udstykningen”. 
Det er faktisk en ganske nydelig udsigt. Her kunne man føres gennem en del af Tølløses historie ved hjælp 
af en oplysningstavle. Bænken var “næsten i hus”, men så kom der en mail fra et kontor, at “en bænk” ikke 
havde en høj prioritering. Et par dage efter kom mailen “om fortovet i Kvarmløse! 
“Bænke - tanken”: Er den død? Næh, der vil sikkert komme mere korrespondance mellem kommunen og 
stigruppen. 
 
OG i øvrigt: Stigruppen holder det næste møde mandag den 6 januar. Du er velkommen. Flere hoveder 
giver altid mere inspiration! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NYT FRA TØLLØSE LOKALFORUM 
  
Borgmesteren flyttede sit kontor til Tølløse.   
 
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen flyttede sit kontor til Tølløse den 7. og 8. november. Med base i 
No1, hvor der begge dage var åbent borgmesterkontor. Der var også besøg på skoler, virksomheder, 
idrætsforeningerne, Aktivitetshuset og så var der 
fællesspisning torsdag i No1.   
Fredag eftermiddag var Tølløse Lokalforum og Fællesskab 
Tølløse på byvandring med Christina og John Harpøth, 
hvor vi fik mulighed for at udtrykke vores bekymring i 
forhold til bygninger på indfaldsvejen, som står tomme og 
forfalder, og hvilke indtryk det efterlader for folk som 
kører igennem Tølløse.  
Vi fik en god dialog om de udfordringer og om de 
gener/mangler, som vi følte, at Bane Danmark har 
efterladt i Tølløse, herunder gangtunnellens udformning. 
Fra borgmesterens side var der stor anerkendelse af det 
frivillige arbejde med at forskønne og vedligeholde de 
grønne arealer omkring dobbeltsporet.   
 
Turen gik videre til Rødtjørnevej, som i flere år har 
afventet FORS’ etablering af separeret kloakledning til 
hhv. spildevand og regnskab. FORS har efterfølgende 
tilkendegivet over for John Harpøth, at arbejdet vil blive 
udført i 2. kvartal 2020, hvorefter vejen kan blive 
asfalteret. Endelig blev planerne for den kommende 
bypark mellem Rødtjørnevej og Dalvænget præsenteret.  
 
Vi sluttede mødet af med en snak om Tølløse. Fokus for 
lokalforum er at sikre en boligudvikling så der er boliger 
nok til byens borgere og tilflytter. Fra Christina og John`s 
side var der anerkendelse af det store arrangement som politikkerne oplever i Tølløse, og den opbakning og 
ros som borgerne giver til byens skoler, institutioner, aktivitetscenter mv.   
 
Flemming Sommer 
Tølløse Lokalforum 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

