
 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev, april 2020 
 

 
 

STATUS LIGE NU  
 
 
Dette nyhedsbrev er desværre en gentagelse af de seneste udsendelser og handler primært om den fortsatte 
uafklarede situation på grund af covid-19. 
 
Da vi følger landets love og regeringens henstillinger, har vi forlænget de foranstaltninger, som  
vi skrev om i medlemsbrev af 23. marts 2020. 
 
 
Derfor vil alle aktiviteter i No1, som Fællesskab Tølløse står som arrangør af, fortsat være udsat / aflyst 
indtil videre, foreløbig frem til og med 10. maj 2020. 
 
Foreløbig drejer det sig om: 

 Cafe og fællesspisning til og med uge 19. 

 Koncert med Jes Holtsø og Morten Wittrock d. 17. april er udsat til 2. oktober 2020. 

 Viseaften d. 14. maj er udsat til efteråret. 

 Dobbeltkoncert med Nelausen Trio & Nü Fiona d. 29. maj er udsat til efteråret. 

 
Men ikke alt er aflyst / udsat. Nedenfor kan du læse om ting, der KAN lade sig gøre – sammen og hver for 
sig - og om ting, der fortsat arbejdes med på planlægningsniveau. 
Vi ser frem til, at landet åbner mere og mere op, og vi vil løbende holde status over udviklingen og forholde 
os til, hvad der kan lade sig gøre og hvornår. Lige som samfundet kommer til at åbne op skridt for skridt, 
kommer Fællesskab Tølløses arrangementer til at gøre det på samme måde. 
 

 
 

NYT FRA TØLLØSE LOKALALFORUM 
 
 
Affaldsindsamlingen i Tølløse ”REN BY 2020” Søndag den 19. april 2020 

LØRDAG DEN 19. september   
 
Vi starter traditionen tro kl. 09.00 i No1 med en kop 
varm kaffe og lidt godt til ganen. Vi forventer at slutte 
kl. 12.00. Tilmelding er ikke nødvendigt. 
 
Også i år søger vi for at engagere byens skoler. Som 
noget nyt vil vi i år kontakte byens grundejerforeninger, 
bylav, borgerforeninger og lignende i de mindre 
landsbyer i omegnen af Tølløse, og opfordre dem til at 
deltage aktivt i affalds-indsamling 2020.  
 
Mere nyt om REN BY 2020 følger. 
 
Ren By udvalget i Tølløse er samme udvalg, som i de 
seneste par år har tilrettelagt REN BY-dagen, nemlig 
Klaus Engberg, Frank Christensen og Kjeld Sørensen.  
 

 



NYT FRA TØLLØSE FESTIVAL 
 

 

Tølløse Festival - aflyst 
 

Så ramte COVID-19 også årets festival i 
Tølløse.  
 
Set i lyset af myndighedernes forlængelse af 
forbuddet omkring større forsamlinger, må vi 
se i øjnene, at dette også vil gælde Tølløse 
Festival 2020. Der er i skrivende stund endnu 
ikke kommet yderligere specifikke 
anvisninger fra myndigheder omkring større 

forsamlinger, men vi forventer ikke, at det vil blive mere end de oprindelige 1000 mennesker. Alene af den 
grund er der ikke økonomisk grundlag for at afholde festivalen, da vi gerne skal have mindst 1500 gæster, 
for at festivalen løber rundt. Derudover, ligger der også en moralsk overvejelse til grund for aflysningen, da 
vi alle har en forpligtelse til at passe på hinanden og holde afstand, og det i sig selv ville ikke give de rette 
forudsætninger for en god og hyggelig festival, hvor fællesskabet er i højsæde. 
 
Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over denne udvikling og vi havde håbet på, at denne situation for længst 
havde været overstået, når vi kom til august. Sådan skulle det ikke være, og vi vælger derfor at tage de 
positive briller på. Der er et super vigtigt projekt i gang i Tølløse, nemlig den nye Bypark, som i fremtiden 
skal danne rammen om festivalen. Festivalens styregruppe kaster nu alle kræfter ind på at hjælpe dette 
initiativ på vej og vi glæder os til at byde jer alle velkommen til Tølløse Festival den 21. august 2021 i 
Byparken. 
 Følg med på Facebook, vores hjemmeside samt i lokalavisen for nyt. Vi har stadig brug for al den frivillige 
hjælp, vi kan få, og vi håber, at alle de skønne frivillige, som allerede har meldt sig i år, har lyst til at 
hjælpe os videre i 2021. På gensyn næste år til Tølløse Festival i nye rammer.  
 
Pas godt på jer selv og hinanden på afstand lidt endnu. Vi ses på den anden side.  
 
De bedste hilsner 
Styregruppen, Tølløse Festival 
 
 
 
 

NYT FRA STIGRUPPEN 
 
 

Turen mandag den 4 maj er aflyst – men …. 
 

Stigruppen vil gerne opfordre alle til at holde øje med gruppens 
hjemmeside på Fællesskab Tølløses hjemmeside. Se den her: 

https://faellesskabtollose.dk/blev-medlem-af-sti-gruppen/ 
 
Vi vil skrive, når vores gåture begynder igen - forhåbentlig om 
ikke så længe.  
 
På hjemmesiden vil du også kunne se, hvilke ture vi vil anbefale 
i kulturlandskabet og i byen.  
 
Såfremt du gerne vil lede en tur i by og/eller i land må du meget 
gerne henvende dig til os. Stigruppen kan kontaktes på mail: 

tranebente@gmail.com, eller telefon 51 41 33 54 (Bente)   
 
Stigruppen glæder sig til de fælles oplevelser vi får gennem vore ture. Pas godt på de andre… og dig selv 
 

 

https://faellesskabtollose.dk/blev-medlem-af-sti-gruppen/
mailto:tranebente@gmail.com


NYT OM TØLLØSE FÆLLED 
 
 

Ny bevilling på kr. 75.000 til byparkprojektet 
 

Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk 
Kommune har bevilget yderligere 75.000 
kroner til projektet Tølløse Fælled, som 
dermed har samlet i alt 975.000 kroner. 
 
”Vi er superglade for opbakningen fra 
Holbæk Kommune”, siger Jesper Knudsen, 
næstformand i Fællesskab Tølløse. 
 
Selv om Coronakrisen har sat en stopper 
for mødeaktivitet, så er projektet ikke 
gået i stå. Der arbejdes stille og roligt 

videre, både med træplantningsplan og plan for el til arealet, som er tænkt som ny hjemmebane for Tølløse 
festivalen. 
 
Der er også gang i flere fondsansøgninger om yderligere midler til den nye bypark. Flere fonde udskyder 
imidlertid i øjeblikket deres behandling af ansøgninger på grund af situationen med Corona. ”Derfor må vi 
være lidt tålmodige i forhold til at få et endeligt budget på plads”, siger Jesper Knudsen. 
 
Arbejdsgruppen bag projektet ventes at mødes igen den 28. maj kl. 19.00 i Kulturhuset No1. Mødet kan dog 
blive udsat på grund af den aktuelle situation med coronasmitte i Danmark. 
 
”Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen af Corona-krisen og følger regeringens anbefalinger i forhold til 
at forsamles”, siger Jesper Knudsen. 
 
I arbejdsgruppen bag projektet sidder bl.a. repræsentanter fra Tølløse Lokalforum, Fællesskab Tølløse, 
Tølløse Festivalen, Stigruppen, Tølløberne og naboer til området. Alle, der har lyst til at bidrage til 
projektet, er velkomne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

