
 

 
 
 

Nyhedsbrev, september 2019 
 
 
 
 

DET SKER NU 
 
 
 
Film i No1  
 
Stjernestunder – film for demensramte og deres pårørende 
Torsdag den 19. september, kl. 14.00  
 
Holbæk Bibliotek viser film for demensramte, deres pårørende - og alle andre, der har lyst til at samles om 
at se gode danske kortfilm. Film der både kan stimulere hukommelsen og vække minder.  
Undervejs er der kaffe med lidt sødt og tid til snak. Billet kræves ikke - bare mød op. 
 
 
Lille dreng på Østerbro 
-en dokumentarfilm fra 1991 
 
Den gamle Østerbrodreng, tegneren og forfatteren Ib Spang Olsen - årgang 1921 - fortæller om sin barndom 
i streg og tale. I en mosaik af drengehistorier, med tegnerens blik for detaljen og forfatterens evne til at 
huske, fanges det uendeligt store i det små. Filmen er instrueret af sønnen Lasse Spang Olsen, der lader 
faderens fortælling illustrere af tegninger, arkivbilleder, gamle filmklip og nye optagelser fra det nu delvis 
forsvundne barndomsland. 
 
 
Livsforsikring 
- manuskript af Line Knutzon fra 2001 
 
Den ensomme Judith er sekretær for forsikringsagenten Preben Rørbæk. Selskabet er økonomisk trængt, så 
da erhvervsmanden Tafdrup vil tegne en livsforsikring på 35 millioner, er det vigtigt at underskriften bliver 
sat. Det lykkes, men da Judith bagefter tilbyder Tafdrup en blomme, bliver han kvalt i den. Da 
forsikringssummen kan koste selskabet dyrt, tager Judith sagen i sin egen hånd. 

 
Gratis adgang 

 
 
Foredrag - Demens tæt på 
Torsdag den 19. september, kl. 19.00  

 
Holbæk Bibliotek indbyder til foredrag. 
Kom og hør Holbæk Kommunes demensspecialister 
fortælle om, hvilke demenssygdomme der er, 
hvordan demenssygdomme forløber, og hvilken 
rolle demensspecialisten har gennem hele 
demensforløbet. 
Hvorfor er livshistorien vigtig ved demenssygdom? 
Hvilke regler og overvejelser i relation til fuldmagt, 
fremtidsfuldmagter, værgemål, magt og tvang er 

der ved demenssygdom. Foredraget er en del af huskeugen, og er omtalt her med link til tilmelding, men 
når man ikke at tilmelde sig, må man også gerne bare møde op.  
 
Gratis adgang. 



 

 
 
Koncert: Virgo Son kommer til Tølløse 
Fredag den 27. september, kl. 19.30  

 
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. 

 
 
 
TEATER. ”Fortællingen om et gæstebud” 
Søndag den 6. oktober, kl. 18.00  
 

Med Karen Blixens fortælling i hånden inviteres 
publikum til et festmåltid. Mens der spises og 
drikkes, genopleves historien om den flygtede 
mesterkok Babette, der bringer nyt liv til et lille 
og lukket samfund. Holbæk Teater byder 
publikum med til bords og beder dem 
repræsentere de gæster, Karen Blixen beskriver i 
sin fortælling. 
Skuespiller Henrik Birch er toastmasteren, som 
giver ordet til gæsterne, og leder dem igennem 
festmåltidet. Han er kendt fra flere både film og 

TV-serier som Forbrydelsen, Rejseholdet og Anna Pihl.  
Hvem gæsterne omkring bordet er, er foreløbig en hemmelighed. Men det er en række prominente og 
velkendte personer fra Tølløse og omegn plus Holbæk. 
De udfylder rollerne som den hovmodige og den barmhjertige, men også slagsbrødre, sladdertanter og andre 
personligheder. 
Festlighederne omkranses af et mindre publikum, der også får smagsprøver undervejs og hjælper 
toastmasteren med at skabe gæstebuddets mange stemningsbilleder. 
Hvert gæstebud er en uropførelse. For hver gang sidder der et nyt publikum omkring bordet og levendegør 
Blixens fortælling om Babette. 
 
Billetter købes hos Holbæk Teater.  
Inkl. smagsprøver på 3-retters gæstebud. Normalpris 385,-, 60+ 335,-, u. 25 år 255-, og personer med årskort 
190,-. Begrænset antal billetter: Kun 50 gæster. 
 
Toastmaster: Henrik Birch // Idé og kunstnerisk leder: Louise Beck, OPE-N // Dramaturg: Miriam 
Frandsen, KGL Dansk // Instruktør: Egill Palsson.  
 
“ET BORD DÆKKET MED LIVETS STORE SPØRGSMÅL” … EN AFTEN MED BÅDE ALVOR OG GRIN, TÅRER OG 
FORBLØFFELSE - EN MAGISK AFTEN.” SCENEBLOG.DK 
 
“PÅ FORUNDERLIG VIS FØLER VI OS SOM DEL AF EEN STOR FÆLLES TEATERSAMTALE, HVOR VI ALLE GÅR 
BERIGEDE HJEM.”  CPH CULTURE 

https://www.dr.dk/musik/karrierekanonen/track/virgo-son/idols-1
https://billetto.dk/e/koncert-virgo-son-i-tollose-billetter-340218/
https://het.dk/program/fortaellingen-om-et-gaestebud/
http://sceneblog.dk/


Filmklub. Gasolin, dokumentarfilm 
Torsdag den 10. oktober, kl. 19.30  

 
Gasolin – historien om Danmarks største rockband. 
Instruktøren Anders Østergaard’s film fra 2006 
tager os ind i 70’rnes tidsånd og i det gasolinske 
univers med den legendariske musik. 
Varighed: 1 time og 28 min. 

Gratis adgang 

 
 

 
 
 

Børneteater i efterårsferien. GUBBEN OG ÆSLET 
Tirsdag den 15. oktober kl. 10.00  
 

I efterårsferien er der igen børneteater i No1. Det er 

som altid i samarbejde med Holbæk Bibliotek. 

Stykket ”Gubben og Æslet” er en morsom fortælling om 
den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til 
alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! 
Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker 
og musik i en række legende billeder, som kun 
dukketeater kan skabe. Forestillingen kan spilles for 
børn og voksne i alle aldre med respekt for nedre 
grænse. 

Animation og dukketeater: Aldersgruppe mellem 2 og 5 år. Varighed: 30 minutter. 
 
Gratis adgang 
 
 
 

Koncert: Western Times 
Fredag den 18. oktober, kl. 19.30  
 

Yeehaw! Country-orkester kommer til Tølløse.  
  
Så er der country-aften i No1. 
Er du vild med navne som Janis Joplin, Kenny Rogers og 
Dolly Parton. Og med klassikere som ‘Jolene’, ‘The 
gambler’ og ’Achy break heart’. Så puds 
cowboystøvlerne og sæt hatten på skrå, 
når Western Times kommer til Tølløse og spiller og 
underholder.  
KØB BILLET nu – 115 kr. (inkl. gebyr) 
 
Bandet tager dig med på en rejse i countrymusikkens 
hit-galleri. De spiller klassisk, moderne og rockinspireret 

country-musik. 
Western Times er fra Stenløse og har knoklet i øvelokalet, så musikerne er klar. I front står forsanger Sussi 
Hoffgaard. Bandets øvrige medlemmer er: På trommer, Jack Christensen; bas – Poul Erik Kjær; steel guitar 
– Lars Simonsen og akustisk guitar – Anders Holst. 
Hør dem her:  
https://www.youtube.com/watch?v=DGp9SvKb1lQ 

 
 

https://billetto.dk/e/koncert-western-times-i-tollose-billetter-369057
https://www.youtube.com/watch?v=DGp9SvKb1lQ


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

Kansas City Stompers er en af de længstlevende 
underholdningsmaskiner i Danmark. Med mere end 60 år 
i det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd indspilninger 
bag sig.  

 
Tidligere har orkesteret samarbejdet med kunstnere 
som Sanne Salomonsen, Otto Brandenburg og Lill Babs. I 
dag hedder sangerinden Rikke Mølgaard. Som sine 
forgængere boltrer hun sig ubesværet i mange stilarter. 
Bag hende står en flok topprofessionelle musikere, og 
tilsammen vil de gøre hvad de kan for at leve op til de 
stolte traditioner for varemærket Kansas City Stompers. 

 
Gennem årene har orkesteret optrådt i det meste af Europa og været arbejdsplads for en lang række af de 
bedste musikere i Danmark. Alex Riel, Bo Stief, Peder Kragerup, Niels Stuart og Svend-Erik Nørregård har 
været med.  
 
Kansas City Stompers har været husorkester på mange af landets største hoteller. Orkesteret er dannet i 
1951 af kapelmester Niels Abild, der fortsat leder Kansas City Stompers. 
 
Hør dem her fra Copenhagen Jazz Festival 2019. 
 
Køb billet her 
 
 
 

Koncert: Blueskartellet - Blues Friday 
Fredag den 29. november kl. 19.30  

  
No1 holder Blues Friday, når resten af verden holder Black Friday.  
Det er de garvede musikere fra Blueskartellet, der leverer de blå 
toner. Flere af gruppens medlemmer optrådte på Tølløse 
Festivalen tilbage i storhedstiden i 90’erne. Og de var med igen, 
da årets festival løb af stablen.  
 
KØB BILLET 80 kr. + gebyr. 
 
Der bliver både café-stemning og mulighed for dans. 
Blueskartellet spiller to sæt: Et mere akustisk, og et med gang i 
– det er her, hvor der vil kunne danses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wyyV68EBe_4&t=39s
https://billetto.dk/e/koncert-kansas-city-stompers-billetter-369112/
https://billetto.dk/e/bla-fredag-blueskartellet-billetter-382655


 
 
 
 
Sommerens mandagsvandringer har været så stor en succes, at man næsten ikke kan stoppe. Men da det er  
begyndt at blive for mørkt til at gå om mandagen, flyttes turene - fra oktober og frem - til den 2. søndag i 
måneden. Søndagsturene starter kl. 14 (med undtagelse af turen den 13. oktober) og vil have en varighed 
på ca. 1 time. Mandagsvandringerne forventes at blive genoptaget i juni/juli 2020. 
  
Har du lyst til at arrangere en tur, med eller uden historiefortælling, så kontakt turkoordinator Signe via 
Facebook eller tlf./SMS på: 31 67 24 30. 
Turgruppen under Fællesskab Tølløse opfordrer alle til at deltage i vandreturene og til at være med til at 
gå ad kendte og ukendte stier sammen med en stor flok Tølløseborgere. De kommende planlagte ture er: 
 
 

Rundvisning på Aastrup Kloster 
Søndag den 13. oktober kl. 13.30 
 
 

Vi mødes ved broen til Aastrup Klosters hovedindgang. 
Her vil turlederen kort fortælle om den udvendige 
bygningshistorie (Avlsgården, sprøjtehuset, 
herskabsstalden) samtidig med historien om den lille 
lodne dværg, der mødte adelsmanden.  
Kl. 14.00 er der rundvisning inde på Aastrup Kloster. 
Pris: 80,- pr voksen, som betales kontant på dagen 
(Børn under 14 år er gratis)  

 
For at rundvisningen kan realiseres skal der være min. 15 
deltagere og max. 30! Der er tilmelding efter ”først til 
mølle” princippet på mail: tranebente@gmail.com, 

senest den 6. oktober kl. 12. 
 
OBS: Skulle der ikke være nok tilmeldte, bliver rundvisningen aflyst på mail søndag den 6. oktober.  
Der vil i så fald blive arrangeret en sti-tur rundt om Aastrup Kloster. 
Turleder: Bente  
 
 

Sankt Hans Pladsen og videre … 
Søndag den 10. november kl. 14.00 med start fra No1  
 
Turen går ad Jernbanevej forbi ”Sankt Hans Pladsen” og videre ad stien langs lokalbanen til Vinkelhusene. 
Via Tøltevej til Soderup og ad Jernbanevej retur til No1. 
Turleder: Hans-Jørgen 
 
 

Juletur 
Søndag den 8. december 
 
Vi mødes ved P-pladsen ved Kr. Eskilstrup kirke kl. 14.00. Der er mulighed for samkørsel fra No1 kl. 13.45. 
Turen går ad Tysingevej videre ad den markerede sti mod Tølløseskoven. Vi går til højre over 
svæveflyvepladsen og retur ad Sønderstrupvej og Vinkelvej. Turen er ca. 5 km. 
Turledere: Lasse og Annie 
 
 
 

mailto:tranebente@gmail.com


 
 
 

NYT FRA Tølløse Lokalforum 
 
Holbæk Kommune arrangerer temadag om FN´s 17 verdensmål foran Super Brugsen i Tølløse  
lørdag den 28. september fra kl. 10.00-14.00 
 

Hvad er Danmark for Målene? 
 
 
Danmark for Målene er en oplysnings- og 
aktivitetskampagne, som skal give borgere, byer og 
virksomheder mere viden om FN’s 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling. I løbet af vinteren 2018 og 
sommeren 2019, besøgte kampagnen 48 byer i Danmark 
for at vise, hvad Verdensmålene betyder for os i 
hverdagen, og hvordan vi hver især kan bidrage til en 
bæredygtig udvikling.  Holbæk Kommune har holdt 5 
temadage i løbet af sommeren om nogle af de 17 

verdensmål. Den sidste temadag bliver holdt i Tølløse lørdag den 28. september kl. 10-14.  
Der bliver opstillet et oplevelsesområde bestående af syv pavilloner med aktiviteter, udstilling, oplevelser 
og konkurrencer foran Super Brugsen. 
Temaet er Energi i by og bolig, og det kommer særligt til at handle om gode ideer til energibesparelser i 
hjemmet, på farten og i byen. Søren Dahl fra radioprogrammet Cafe Hack kommer forbi og laver et interview 
med viceborgmester John Harpøth 
Herudover vil der være mulighed for at 

 børn kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor du skal tegne din bedste idé til at gøre fremtiden 
mere bæredygtig – dette i samarbejde Nordea Invest. 

 komme på skattejagt rundt på pladsen, og hvis du gennemfører, finder du nok en verdensmålsgave 
for enden. 

 undersøge lydisoleringen ved forskellige isoleringsmaterialer, samt mærke, hvordan det 
bæredygtige isoleringsmateriale papiruld føles.  

 lære en masse om forskellige typer varmepumper, elbiler og solceller. 

 lære en masse om verdensmålene og især om vedvarende og bæredygtig energi, energibesparende 
løsninger til hjemmet, i byen og på farten. 

 teste din viden om verdensmålene og tippe en 17’er med Danmark for Målene. Alle der tipper en 
17’er deltager i en konkurrence. 

 læse nogle af Verdens Bedste Nyheder om, hvordan det går fremad i hele verden. 

 tage en selfie med verdensmålene. 

 sætte dit eget hverdagsmål og skrive det i den store bog og på den måde indgå i det store billede af 
danskernes ”hverdagsmål for bæredygtig udvikling”.  

Lokale virksomheder der arbejder med energiløsninger er inviteret til at deltage på dagen. 
 
 
 

Borgermøde om boligstrategi og bosætning i Tølløse  
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00-21.00  
 

Holbæk Kommune skal udarbejde en 
boligstrategi. Tølløse lokalforum og 
kommunalbestyrelsen inviterer derfor 
borgere, virksomheder og foreninger i 
Tølløse til borgermøde for at høre om 
ideer til boligudvikling af byen. 
Kommunalbestyrelsen vil blandt andet 
være repræsenteret ved borgmester 
Christina K. Hansen  
  
Tølløse lokalforum ser frem til at drøfte 
ønsker og muligheder for byudvikling i 

Tølløse, så den tilgodeser både tilflytter og byen nuværende borgere, hvor aldresudviklingen gør, at der er 



behov for flere boliger for borgere som ønsker at flytte fra parcelhuset til mindre eje/lejeboliger. Denne 
type boliger er der mangel på i Tølløse by.  
 
Vi håber på et bredt fremmøde fra borgere, men også repræsentanter fra boligselskaber, lokale 
boligudlejere og lodsejere som ønsker at udstykke jord til boligformål, kort sagt alle som har interesse i 
boligudviklingen i Tølløse.  
 
Dagsorden for mødet: 
 

 Velkomst ved Tølløse Lokalforum 
 Indledning ved Christina K. Hansen omkring rammerne for borgermødet og formålet med 

boligstrategien 
 Kort oplæg fra Holbæk Kommune omkring områder udlagt til boliger, befolkningsprognoser mv 
 Oplæg fra Tølløse lokalforum i forhold til deres syn på boligudviklingen i Tølløse 
 Fælles drøftelser om muligheder, ønsker mv i forhold til boligudvikling af Tølløse 
 Opsamling ved Christina K. Hansen og Tølløse lokalforum  

 
 
 

Synes du også det er flot, når der flages i Tølløse 
Torsdag den 19. september kl. 19.00  

 
Tølløse lokalforum holder informationsmøde omkring byens flagalle. 
Vi mangler nogle flere hænder til at vedligeholde flag og stænger 
om efteråret/vinteren, samt være med til at sætte flag op og pille 
dem ned. Der vil være tale om 5-8 flagdage om året. Hvis du kunne 
tænke dig at hjælpe, så mød op på denne dag i No1. Der er brug for 
3-4 personer udover den ene person, som har løftet opgaven de 
seneste år. Vi vurderer, at hvis der er 4 personer, som skiftes til at 
sætte flag op og tage dem ned og vedligeholde dem, vil det dreje 
sig om 10-15 timer på årsbasis pr. person. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 

 
Tak for indflyttergaven  

 
Da vi indviede det nye No1, fik vi mange gaver i form 
af et kontantbeløb til senere brug ved indretningen 
af No1. 
Det har længe været bestemt, at gaven skulle bruges 
til køb af gardiner / persienner. Det er nu sket, og vi 
synes selv, at det er en flot og elegant løsning, der 
er valgt. Indflyttergaven blev i alt på ca. kr. 32.000, 
og de er nu alle indgået som en del af betalingen for 
persiennerne. 
Persiennerne kan placeres i alle mulige positioner, 
og så kan de stort set mørkelægge lokalet, så det er 
muligt at se film midt på dagen. 

 



 
Folkeaktier slettes – formålet er opfyldt 
 
Da formålet med folkeaktierne er opfyldt, er aktieindskuddet overgået til Fællesskab Tølløse. Det skete 
formelt på generalforsamlingen den 29. august 2015, hvor købet af ejendommen blev besluttet.   
 
Siden har folkeaktierne stadig figureret hos os som noget særligt, men nu er vi nødt til at ændre på det. 
Det skyldes primært, at formålet er opfyldt, og ifølge persondataforordningen (GDPR) er vi forpligtet til at 
slette data, som der ikke længere er et formål med.  
 
Vi sletter derfor nu alle oplysningerne om folkeaktierne, og siger endnu en gang tak til alle, der dermed 
har hjulpet med at skabe grundlag for at købe vores dejlige kulturhus. 
 
Har din eneste tilknytning til Fællesskab Tølløse været din folkeaktie, bliver du derfor også slettet af vores 
medlemsregister. Vi vil dog meget gerne stadig have dig som medlem, og hvis ønsket er gensidigt, skal vi 
bede dig om at kontakte os for at blive overflyttet til aktivt medlem af Fælleskab Tølløse.  
 
Kontakt Lone Algot på telefon 28 72 62 62 eller på mail: l kontakt@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 den nærmeste fremtid 

19. september:  Toke og Maria serverer en overraskelse 

26. september: Fofu serverer fisk. Pris kr. 65,00 

3. oktober: Thai mad 

10. oktober: Tove og Yvonne serverer skaldyrssuppe 

 
 
 
 

TAK FOR SIDST 
 

 

Vandretur med Stigruppen 
Mandag den 26. august 

 
 

En af de længere ture stigruppen har arrangeret i sommer, 
var den 26. august, hvor turen gik omkring det nye 
vådområde ved Tempelkrogen. Vores egen Eskild Lund, som 
har været med til at gennemføre naturenopret-
ningsprojektet, var tourguide. Undervejs fortalt han om 
projektets tilblivelse og resultaterne af det, dertil krydret 
med lidt anekdoter.  
Vejret var fint og interessen for turen var stor. Ca. 100 var 
mødt op og gik den flotte tur rundt i et område, som de 
fleste kun har set fra landevejen eller motorvejen. 

 
På turen blev henvist til et materiale om projektet, som er vedhæftet udsendelsen af dette nyhedsbrev 
 
 
 
 

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com


Tølløse Festival 
Lørdag den 17. august 
 

3. udgave( i nyere tid) af Tølløse Festivalen fandt sted 
lørdag den 17. august på sportspladsen. Op til 
festivalen var vejrudsigten ikke særlig venligt stemt 
overfor os. Formiddagen var da også lidt grå, men da 
klokken blev 13 og festivalren åbnede, klarede vejret 
op, og det blev ganske hæderligt resten af dagen. 
Festivalpladsen var i år disponeret på en anden måde, 
og det blev rost meget. 
Aktiviteterne og musikken gik i gang og festivalpladsen 
blev fyldt op af forventningsfulde mennesker.  
 
Musikere med lokal forankring delte lyd med os, lyd 

for enhver smag til både børn, unge og ældre. Der var etablerede bands samt unge musikhåb, som fik 
mulighed for at optræde for et publikum i smukke og trygge omgivelser. 
 

Der var også underholdning og aktiviteter på pladsen af forskellig art. Brorfelde Observatorium var der med 
deres populære raketshow, forskellige foreninger lavede aktiviteter og lokalhistorisk arkiv var på pladsen 
med fortællinger og petanquebane. 
 

Mad fra lokale leverandører med stort udbud af lækkerier og gode drikkevarer kunne købes. 
 
Festivalen endte med at være en god oplevelse for både de optrædende og publikum.  
 
 
 

Byparken – borgermøde 
Torsdag den 29. august 
 
Ca. 90 borgere var mødt op til borgermøde om byparkprojekteet. 
Planen er at etablere en bypark i området mellem Rødtjørnevej, Dalvænget og Kvarmløsevej. 
En arbejdsgruppe, ledet af Jesper Knudsen, har arbejdet med projektet igennem nogen tid og var 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. Der 
blev stillet relevante spørgsmål. Alt foregik i en god og tillidsfuld atmosfære, og mødet sluttede med en 
bred opbakning til projektet. 
 
 
 

Koncert:  Finurlig trubadur kommer til Tølløse 
Fredag den 13. september 

Koncertsæsonen – efterår 2019 i No1 - åbnede 
overbevisende med Tobias Trier i god form. 
Ca. 80 personer havde booket sig ind på arrangementet og 
fik valuta for pengene. 
 
Tobias fortalte om sine relationer til Tølløse, som primært 
er igennem hans mor Dea Trier Mørch, der i romanen 
”Kastaniealleen” fortæller om hendes erindringer hos sine 
forældre, der boede i Gl. Tølløse. Vi følte alle, at vi havde 
en nær relation til ham. 
 
Og så fik vi lige omdøbt hans sang ”Bag de blå persienner” 
til ”Bag de grå persienner” – en hyldest til vores nye 

”gardiner ” i No1 (se andet sted i nyhedsbrevet). 
 
Reaktioner fra Facebook: 
”I går fredag var der endnu en gang et dejligt musikarrangement i No1 med FÆLLESSKAB TØLLØSE som 
arrangør...” 
”Ja, det var en skøn aften med fuld fart på Tobias og hans trio samt et godt publikum !” 
”En af de bedste koncerter” 

”Fantastisk koncert 😀” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

