
 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev, august 2020 
 
 

 
 
DET SKER NU 
 
Fællesspisning igen - med vigtige ændringer 
Det er en glæde, at vi torsdag d. 3. september kl. 17.30 kan genoptage fællesspisningen, men på grund af 
Covid-19 er det nødvendigt med følgende ændringer: 
 

VIGTIGT 
- Der kan maksimalt være 40 personer til fællesspisningen hver gang. 
- Du SKAL tilmelde dig senest mandag aften kl. 22.00 på mail: torsdagscafe.no1@gmail.com eller 

på telefon: 24 60 80 92. ”Først til mølle” princippet gælder. 
- Du kan kun tilmelde dig til den førstkommende torsdag. 
- Du kan ikke have en stående tilmelding, men tilmelding skal ske til hver spisning 

 
Menuen for september: 
3. september. Merete serverer: Asiatisk Millionbøf 

10 september. Hanne og Jan serverer: Fyldte pandekager 

17. september. Lene og Birthe serverer: Italienske kødboller i Tomat 

24. september. Tove og Yvonne serverer:  Farsbrød 

1. oktober. Merete serverer: Minestrone  

 
 
Strikkecafe 
Strikkecafeen starter op igen og vil være i No 1 på følgende mandage kl. 19 – 21.30 
31. august 
28. september  
26. oktober 
30. november og 
14. december  

 
 
Stigruppen 
 

 
I efteråret vil en bænk komme til syne mellem 
Teglværksvej og Kvarmløsevej. Bænken vil stå på 
kommunal jord på en høj i rundkørslen med udsigt over 
Tølløse stationsby. 
Så når du går på en af de efterhånden mange stiruter, 
kan du tage et hvil og reflektere over byens udvikling. 
 
I sommerens forløb har mange mennesker gået en tur 
hver mandag aften. Vi har genset steder og opdagede 
steder sammen. Den sidste tur om mandagen denne 
sommer er den 14 september. 
 



I løbet af sommeren har forskellige meldt sig til at arrangere ture. Derfor en 
tak til: Anni Hansen, Birthe Larsen, Helle Andersen, Kirsten Glinhart, Kirsten 
Iversen, Lasse Nielsen, Lillian Larsen. 
 
Fra oktober 2020 fortsætter turene den anden søndag i hver måned. Den 
første er den 11 oktober. Turene vil annonceres på vor hjemmeside, 

http://faellesskabtollose.dk/stigruppen  December måned springes over. 

 
Lasse Nielsen har udarbejdet et logo til stigruppen. Det den kan bl.a. ses som 
en flot plakat i No1. Herudover er han igang med at producere en T-shirt 
med logoet. Den kan bestilles over vor hjemmeside,  

http://faellesskabtollose.dk/stigruppen/ 
 
 
Kontakt til stigruppen:  
Bente Trane, mail: tranebente@gmail.com, telefon 51 41 33 54 
 

 
 
Koncert: Børge fra Olsen Banden spiller blues 
Fredag den 2. oktober l kl. 19.30  
 

Det musikalske makkerpar, Jes Holtsø og 
Morten Wittrock, er tilbage. De udgiver 
deres 10-års jubilæumssingle den 17/4 
2020. Holtsø & Wittrock bevæger sig på 
singlen i det sædvanlige soul, rock og 
bluesunivers, men denne gang er de 
tilbage med en engelsksproget single. 
Holtsø & Wittrock har håndplukket et 
stærkt backing hold til koncerten i 
Kulturhuset No1 i Tølløse: Kaspar Lindhart 
på kontrabas, og trommeslager er Niclas 
Bardeleiben. 

 
Med en smittende musikalsk kærlighed, entusiasme og en gnist, der rækker ud over scenekanten, er Jes 
Holtsø godt hjulpet på vej af Morten Wittrock, som med en unik kreativitet og udadvendthed forstår at give 
selv den mest erfarne lytter nyt stof til øregangen. Sammen står Jes Holtsø og kapelmester Morten Wittrock 
for en inspirerende, nærværende og medrivende musikalitet, som leder tankerne hen på det bedste inden 
for blues, rock og soul, som får enhver til at glemme både tid og rum. Det er en konstellation, der skal 
opleves – og det er musik, du kan mærke. 
 
Jes Holtsø har for længst skrevet sig ind i de danske filmhjerter. Med langt hår, midterskilning og kuglerunde 
briller stod han i rollen som Børge altid klar, når Olsen Bandens spidsfindige planer krævede en ekstra hånd. 
På samme vis, som han få år senere lagde ansigt til flyttemand Olsens søn William i Huset på Christianshavn. 
Nu er han tilbage. Charmen er ikke blevet mindre med årene, og med et glimt i øjet og hjertet på rette 
sted er han klar til at levere. Jes Holtsø blev i 2012 kåret til Årets Danske blues navn. 
 
Morten Wittrock har været professionel musiker siden sit 18. år og er i Danmark kendt for sin unikke måde 
at spille Honky-Tonk Piano på. Han har i en årrække indspillet og produceret et utal af cd’er i Danmark og 
USA. Og har flere gange været nomineret til en Danish Music Awards. Han modtog i 2014 prisen. Amerikanske 
Old Time Country Music Hall of Fame’s Award: Årets Rockabilly Album i USA. Morten Wittrock skrev musikken 
og var producer på Sangen Big Easy, som FOX brugte til Tv-serien Lethal Weapon ”Dødbringende Våben”. 
 
Jes Holtsø og Morten Wittrock mødte hinanden da Morten af Danmarks Radio fik til opgave at akkompagnere 
Jes under DR’s Talent 2009, hvor Jes gik hele vejen til finalen. De 2 har arbejdet sammen siden. 4 albums 
er det blevet til samt Julesinglen ”Alt Det Bedste” Holtsø & Wittrock har flere gange været nomineret til 
en Danish Music Awards.  
 
KØB billet 150 kroner + gebyr, HER 
 
 
 

http://faellesskabtollose.dk/stigruppen/
mailto:tranebente@gmail.com
https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/
https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/


Klassisk Efterår Tølløse 
24. – 27. september 2020 

 
Så går en ny festival for klassisk musik i luften i Tølløse. Det sker med et koncertprogram over fire dage med 
nogle af Danmarks bedste professionelle klassiske musikere – herunder en børnekoncert. 
Festivalen, Klassisk Efterår Tølløse, bliver en tilbagevendende begivenhed hvert år i uge 39, og der sigtes 
efter et højt professionelt niveau blandt de optrædende musikere. Koncerterne vil primært bestå af intime 
kammerkoncerter, børne- og solokoncerter. Koncerterne afholdes forskellige steder i Tølløse og omegn.  
 
Du kan købe billetter allerede nu, På grund af situationen med COVID-19 er der en maks-kapacitet til hver 
koncert, der overholder gældende retningslinjer. 
 
Festivalen er en del af Fællesskab Tølløse og er drevet af frivillige ildsjæle, og er støttet økonomisk af 
Holbæk Kommune, Knud Højgaards Fond, Solistforeningen af 1921 og Nordea Fonden. 
 
Festivalprogrammet ser sådan her ud: 
 
 

Åbningskoncert: Blæserkvintetten Opus Zoo, 
Torsdag 24 september, kl. 19.30 – 21.00. 
 

Den første koncert nogensinde under Klassisk Efterår 
Tølløse bliver med blæserkvintetten Opus Zoo. 
Sejergaardsskolens samlingssal lægger rammerne om 
en underholdende og festlig åbningskoncert med nogle 
af Danmarks dygtigste blæsere. 
 
Opus Zoo vil spille musik af blandt andre Luciano Berio 
og danske Carl Nielsen. 
Koncertsted: Sejergaardsskolen, Sejergårdsvej 2, 4340 
Tølløse 
KØB billet her DKK 40,00 – DKK 80,00.   Læs mere 
 

  
 

Fyraftenskoncert: Cellisten Carl-Oscar Østerlind, 
Fredag 25 september, kl. 17.00 – 17.45 

 
Klassisk Efterår Tølløse inviterer til en stemningsfuld 
fyraftenskoncert, der er lidt kortere end normale 
koncerter. Sæt dig ind i Tølløse Kirke og hvil ud til ca. 
45 minutters intimkoncert med en af Danmarks bedste 
cellister. Til koncerten vil Carl-Oscar spille musik af 
blandt andre J.S. Bach og danske Poul Ruders.  
Den danske cellist, Carl-Oscar Østerlind er uddannet på 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Kungliga 
Musikhögskolan/Edsberg i Stockholm og University of 
Southern California i Los Angeles. 
Koncertsted: Tølløse Kirke, Nordstjernevej 1, 4340 
Tølløse 
KØB Billet her DKK 40,00 – DKK 80,00.  Læs mere 

https://www.facebook.com/klassiskefteraar/?__tn__=KH-R&eid=ARAQsVjNLt-3ceGkSdGFORk-MOTBN9DlTCb3G9vSguNwzFdoah-fS4r4UX7kEvrDYWcPIYJO5a8EmqAA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZt09Fyk2bre__5MoSFcvJ5K9_O4L9greDWSGJQx3hA9qzMYlO2Ewyd-iaCZTn6H6eA2bI-rpZPOE5Y7VpcbUBomWXMDdObCLw-yRyp-u8PkleqTEhTX3mCL7wTApqKk80-XVJwJbQOEZyKFWqDkyT4AIJkDnMiZSfFDNG9_z-IudlXvahEAyT2Pgh2LL7j1v256fon6mB42-gsg8dc-wh4w0q7ySR5MdoACJKpogElRL4cjXhQAfiTwdnTyB11x67EzJ_jnZL9getJVLo8LMvY7t_OjRH4lGPN_FMNapsF8X3jV0QocRwobyephvP4-1LkCoIKgv1cTxrgauriIhETRhIGg
https://www.facebook.com/faellesskabtollose/?__tn__=KH-R&eid=ARDN5wIuAzgQcEnQevDxXoY1Wkxn9HDLEcRE3S17RJW7hm9tkcQgFUbZVgw5imajWq7QTxOjHSs_6CFU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDZt09Fyk2bre__5MoSFcvJ5K9_O4L9greDWSGJQx3hA9qzMYlO2Ewyd-iaCZTn6H6eA2bI-rpZPOE5Y7VpcbUBomWXMDdObCLw-yRyp-u8PkleqTEhTX3mCL7wTApqKk80-XVJwJbQOEZyKFWqDkyT4AIJkDnMiZSfFDNG9_z-IudlXvahEAyT2Pgh2LL7j1v256fon6mB42-gsg8dc-wh4w0q7ySR5MdoACJKpogElRL4cjXhQAfiTwdnTyB11x67EzJ_jnZL9getJVLo8LMvY7t_OjRH4lGPN_FMNapsF8X3jV0QocRwobyephvP4-1LkCoIKgv1cTxrgauriIhETRhIGg
https://billetto.dk/e/klassisk-efterar-tollose-abningskoncert-blaeserkvintetten-opus-zoo-billetter-453087?fbclid=IwAR2OfwAyet-vk1J0nHcN96XvImRG3Xlx213HvlV3XYm82mMCZZDnYNR5wBY
https://www.facebook.com/events/2619432514975934/
https://billetto.dk/e/klassisk-efterar-tollose-fyraftenskoncert-cellisten-carl-oscar-osterlind-billetter-453088?fbclid=IwAR0ly_gx0k8JQ8aJSxTG41FYql0CfnWiEbEPJsmitckEPqEXRrRX5kBZZe8
https://www.facebook.com/events/183226789422486/


Børnescenen: LOOP LAND med Thomas Sandberg, 
Lørdag 26 september, kl. 14.00 – 15.0 
Klassisk Efterår Tølløse har naturligvis også en super sjov børnekoncert på programmet. 
Musikforestillingen Loop Land er en udflugt med den prisbelønnede og anmelderroste slagtøjskuespiller 
Thomas Sandberg i improvisationens magiske verden, hvor loops og samples blander sig med lyde fra rummet 

og publikum. 
Alt kan bruges til at spille og lave musik af – og 
publikum inviteres til at medbringe genstande, som kan 
give lyd og som Thomas kan lade indgå i det 
fantasifulde og sprudlende musikalske landskab. 
Musikforestillingen henvender sig bredt til børn og 
voksne i alle aldre! 
 
Koncertsted: Kulturhuset No1, Tølløsevej 1, 4340 
Tølløse 
KØB BILLET DKK 40,00 – DKK 80,00.   Læs mere 
 

  

 
Stjernekoncert: Sopranen Brit-Tone Müllertz og organisten Aeji Choi, 
Søndag 27. september, kl. 19.00 – 20.00 
 
Klassisk Efterår Tølløse slutter af med en stjernekoncert – og så endda med en lokal en af slagsen. Brit-
Tones arbejdsplads er de skrå brædder i Europas førende operahuse, men hun bor i Tølløse! Med sig har hun 

bragt organisten fra Sct. Thomas Kirke på 
Frederiksberg, Aeji Choi og med musik af blandt andet 
Richard Strauss er der lagt op til en vidunderlig 
afslutning på dette års festival 
 
Den dansk/norske sopran Brit-Tone Müllertz er 
uddannet ved Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. 
Koncertsted: Tølløse Baptistkirke, Kvarmløsevej 27A, 
4340 Tølløse 
Billetter DKK 40,00 – DKK 80,00.    Læs mere 
 

 
 
 
Præsentation af koncertstederne: 
 

Lederen af Klassisk Efterår Tølløse, Frederik Støvring Olsen udtaler: ”En af hjørnestenene i Klassisk Efterår 

Tølløse er samarbejdet med lokale institutioner. Vi er taknemmelige for deres velvillighed over for 
festivalen. På vores facebookside, har vi henover sommeren præsenterer de fire institutioner, som har 
åbnet deres døre for vores koncerter i år. De kan genses ved at klikke på nedenstående link”. 
 
Klik Her for at komme til præsentationerne af: Tølløse Kirke, Sejergaardsskolen, Tølløse Baptistkirke, 
Kulturhuset No1. 
 
  

https://billetto.dk/e/klassisk-efterar-tollose-bornescenen-loop-land-med-thomas-sandberg-billetter-453091?fbclid=IwAR2OX9BrcY2M_Ge1Px_PcVxe5Miv87w-C6_vaglJtY2SojRImiC0MBv_F6k
https://www.facebook.com/events/578215713118904/
https://billetto.dk/e/klassisk-efterar-tollose-stjernekoncert-sopranen-brit-tone-mullertz-og-organisten-aeji-choi-billetter-453092?fbclid=IwAR3Zm07b6mdGeSEt0Tf2fL5rplLcFMfwSRYqnC3_nWDNdQNqsDOCdiLVYRs
https://www.facebook.com/events/1533560936851425/
https://www.facebook.com/klassiskefteraar/?__tn__=K-R&eid=ARD119iCJxYYX_cj4JKRIk8fihKqjziZttz3XG4CtD-7jpILAD8f7dwoWe8Yd0Kr0JFX5NIwRSaEC3Fv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAo-O1SolRUmuUNmH3mdp9B3YmY_acXBO0GBviyugGaHp9M8_cgWa9zE0PAatvtLtdS54tIQDHS5I_UTaJGLX-reV1b654_SNLi1CQpZfUt8Lttqyzn9FXZBgvwJiytIopEEysBGKWi2aQQFWtbv3oz3NfnTx3rf_PxZ5dOh8Jaru9QLropafFNIuNRZWTvJMwYpcbha4xesNfNXPiR7jVuahGUZbEiTpQ7yzZsbceBLhQ60NLN2vG56Q2rzdpYhQAuOJmaXtxT_tzwNLlxfodyOOJvw8fnmnhPOpL0aVzN09Y4lIy2eFbmLbcieMxvxWdeJ1TCFx7WQehA_SuxS_w
https://www.facebook.com/klassiskefteraar/?__tn__=K-R&eid=ARD119iCJxYYX_cj4JKRIk8fihKqjziZttz3XG4CtD-7jpILAD8f7dwoWe8Yd0Kr0JFX5NIwRSaEC3Fv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAo-O1SolRUmuUNmH3mdp9B3YmY_acXBO0GBviyugGaHp9M8_cgWa9zE0PAatvtLtdS54tIQDHS5I_UTaJGLX-reV1b654_SNLi1CQpZfUt8Lttqyzn9FXZBgvwJiytIopEEysBGKWi2aQQFWtbv3oz3NfnTx3rf_PxZ5dOh8Jaru9QLropafFNIuNRZWTvJMwYpcbha4xesNfNXPiR7jVuahGUZbEiTpQ7yzZsbceBLhQ60NLN2vG56Q2rzdpYhQAuOJmaXtxT_tzwNLlxfodyOOJvw8fnmnhPOpL0aVzN09Y4lIy2eFbmLbcieMxvxWdeJ1TCFx7WQehA_SuxS_w
https://www.facebook.com/klassiskefteraar/?__xts__%5b0%5d=68.ARDxBJvPFRiHrXZvim8lhWVL7QG500sw3yp_mmCT1moFPCHxV6irrDiEOStx4BSfPOQZVJweur5yPOFseKvKqTdWM3TBgq5lWbD9Iwr6i-4hTGCn2rsfCfQftNAyfkh1zKIWb_LkX8ElnlfKhp67JZcHOt3v42dGiNWcxnHf3zUO0XDo8FvlaMTaLgAfCuIJv-fjclzc3lU5stakFR5Q4znGq_5y8bOKNn87hU4QmWpTtyygmgC_yE1bB15Pa4Fj_EtybVCgSgM3eAWTEmUcGF_bUBTxddPherxLyYNtQ1HC7JbbP41yVBBLWlHyp8VxhRp5pv-CEWkwdE9hnjQB5RE&__xts__%5b1%5d=68.ARBp4c1rqwXsAm7cCEUmF0wQeo4S2WCVXi6iyhTadUD3xDvOxR-3CAgdayHTy0pL75or4EbXr_OV28vx0yfOII-vtxogdpBKtbDevJ2w-4nTXOHjP-bmtTmNRLe0p-2IlfitlP2SwCk6g3ESC3p6_CnNevgESzX3DQMSTXMi4yoPhyL0w4fgT7zx0xkmrvAxv_uLfenJFNHzr8glw-7BHZcxeqozEOhN-KBW6oputvs-y5D4-8ywZ5ingVFXL-J7QGQtf5Uo9pDkc62Wrj8GuwnPoGtfOBGpOC62ynz4xiNz8Y8F660690HmQOxXBI05Mi3YYl-3INSlKcXr_zLjiI0&__tn__=kC-R&eid=ARCGuUGxrXmus2HzdKWllSbY_iTAFxVUkEenehWdsz5AEaSuspSYCE4Sz5FBNmfSgq-hBcC7l1O1CpSE&hc_ref=ART7FgRR3iSWturL7QmOAvElGn23pnExbnHepTboE9e8gIKqvT0w6SmHYSqXNibC2p4&fref=nf


Forfattermøde med Lotte Kirkeby 

Torsdag d. 10. september kl. 19.30 
 
 

Så er det tid til det først arrangement efter corona 
nedlukning af No1. Starten går med en spændende 
forfatteraften. Denne gang er det Lotte Kirkeby, der 
kommer og fortæller om sin roman ”De nærmeste” Det 
er Holbæk Bibliotek, der står for arrangementet i 
samarbejde med Fællesskab Tølløse.  
Lotte Kirkeby debuterede i 2016 med 
novellesamlingen ”Jubilæum”. ”De nærmeste” (2019) 
er hendes første roman. 
  
I romanen møder vi tre søskende  i deres barndoms- 
hjem efter forældrenes død. De skal opløse hjemmet 

og dele sorgen over tabet af forældrene. Men som i de fleste familier er der spændinger, hemmeligheder 
og roller, som hverken er nemme at affinde sig med eller at forlade. ”De nærmeste” er en fortælling om at 
stå midt i livet, om at se sine forældre blive gamle og sine børn vokse til og om at være den, der står alene 
tilbage. 
Lotte Kirkeby var nomineret til DR Roman-prisen 2020. 
KØB billet 30 kroner 
 
 
Koncert: B-siden 
Fredag d. 16. oktober 2020 kl. 19.30 
 

 
B-siden har siden første koncert en 
sensommerdag i 2016 præsenteret folket 
for sit originale materiale mere end 60 
gange. Det er blevet til supportgigs for 
blandt andet Katinka, Hjalmer og Poul 
Krebs samt optrædener på: Himmelstorm 
Festival, Grenaa Gademusikerfestival 
(Vinder af Juryprisen 2019), Ild I Gilden, 
Byparken i Roskilde og Tønder Festivalens 
Campingscene. Senest spillede de en 
forrygende koncert på Tølløse Festival 
2019. 

 
Du inviteres indenfor i fire bankende musikhjerter, hvor alle mand skriver tekst og melodi til det der bedst 
beskrives som dansk folkelig pop. Der bydes op til fællessang i bedste højskolestil, når forsanger Simon 
Karlshøj og de tre guitarister (Mikkel Wiesner, Alexander Cortez og Teis Thomsen), der spiller både bas, 
mandolin og guitar på skift, bringer det folkelige danske sprog tilbage på musikscenen inspireret af den 
danske sangskat og viderebringer deres synspunkter og refleksioner til nye generationer.  
 
Forbindelsen mellem de fire herrer og deres følge er umanerlig vigtig for dem. De ønsker at møde publikum 
før, under og efter deres optræden. En koncert ses ikke kun som et møde mellem artist og publikum, men 
også et møde publikummerne imellem. Og det er noget, som afspejles til koncert med B-siden. 
 
Som band der ikke er signet, er al frugt egen høst. I juni 2017 udgav B-siden sit debutalbum ”Eventyret 
Begynder” og nu har drengene udgivet deres andet album ”Kongens Hemmelighed” d. 14.6.19. 
 
Onlinemagsinet 'Side 33' skrev i juni om B-siden: ”Ligesom Folkeklubben virker B-Siden åbenlyst til at have 
viljen og fællesskabet – og ikke mindst kærligheden og evnerne til at producere original danskfarvet folk-
pop – dybt begravet i deres bankende og ærlige musikhjerter.” 
 
Køb billet kr. 100 + gebyr HER 
 
 
 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=n71vca3rud
https://billetto.dk/e/koncert-b-siden-billetter-405483


NYT FRA TØLLØSE LOKALFORUM 
 
 
Affaldsindsamlingen i Tølløse ”REN BY 2020”  
Lørdag 19. september 2020, kl. 9.00 – ca. kl. 12.00 
 

Sammen gør vi Tølløse til en renere by. Kom og vær med og få en snegl og en kop kaffe. 

Tølløse er igen i år med i den landsdækkende kampagne REN BY 2020, som arrangeres af Danmarks 

Naturfredningsforening. 

Kom og giv en hånd med at samle affald, så vores gader og grønne arealer bliver rene og pæne. Alle er 

velkomne. Tag din nabo, børnene eller hunden med og få lidt motion og frisk luft, mens du samler ind. 

Det hele foregår lørdag den 19. september 2020, hvor vi mødes kl. 9.00 i Kulturhuset No 1 på Tølløsevej. 

Tilmelding er ikke nødvendig, du kommer bare.  

Vi starter med en kop kaffe og nybagte snegle fra Super Brugsen i Tølløse. Herefter går det så løs. 

 

Vi samler i hele byen 

Vi forsøger at dække hele Tølløse By. Som deltager får du 

udleveret gribetang, gul sikkerhedsvest og to sække. De ene 

er beregnet til dåser, glas og hård plast. Den anden er til 

restaffald. Danmarks Naturfredningsforening leverer 

affaldssækkene plus en pose kaffe.  

Du får også udleveret et lille kort over det indsam-

lingsområde, du er tildelt. Vi håber på denne måde, at vi 

sammen kan dække alle områder i byen.  

I Tølløse by har vi i år særligt fokus på ”Kaninskoven” og 

parkeringsarealerne omkring Mosttorvet, hvor der til tider 

flyder rigtig meget affald.  

Udover Tølløse by er der også indsamlinger i Nr. Eskilstrup, 

Bukkerup, Soderup og Gl. Tølløse, arrangeret af de lokale 

bylav. Det sker enten løbende op til dagen eller på dagen. 

 

Skoleelever er med 

Alle fire skoler i Tølløse deltager aktivt i indsamlingerne.  

Sejergårdsskolen dækker området omkring Vestergade og Østergade m.v., Tølløse Privat og Efterskole 

dækker Kvarmløsevej, Pilevej og Lindestien, Kildedamsskolen tager sig af et område omkring Tølløsevej, 

Hjortholmvej og Sportsvej, medens Mens Tølløse Slots Efterskole dækker en meget stor del af vejene i Gl. 

Tølløse. Herudover dækker skolerne naturligvis hele deres eget område. Skolernes indsamling vil ske 

løbende fra den 14 til 18 september i dagene op til indsamlingsdagen.  

 

Skiltevask med i købet 

Som særlige opgaver i Tølløse vil alle skiltene på indfaldsvejene blive vasket, og der vil blive fejet og ryddet 

op i gangtunnellen fra Kvarmløsevej til Tølløsevej.  

Alt affald vil i løbet af formiddagen blive samlet på pladsen foran No 1 for at blive optalt og fotograferet. 

Derefter vil det blive afleveret på genbrugspladsen i Tølløse.  

I Tølløse er REN BY 2020 organiseret i et samarbejde mellem Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokal Forum og 

tilrettelagt af en lille gruppe bestående af Klaus Engberg, Frank Christensen og Kjeld Sørensen. 

Kontaktperson: Kjeld Sørensen, mail kjelds@mail.dk, telefon 23 32 86 24 

 

 

 

 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  
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