
 

 

 
 
 

Nyhedsbrev, september 2020 
 
 

Covid-19 
 
 
Trods indførelse af skærpede Covid-19 forholdsregler i landet, har det kun lidt betydning for vores 
foreningsarbejde. Den største ændring er forsamlingsreglerne, hvorefter der kun må forsamles 50 personer 
om samme begivenhed, som dog ikke gælder for kulturelle arrsngementer. 
 

Fællesspisning 
Vi fortsætter fællesspisningen om torsdagen, hvor vi i forvejen har en deltagergrænse på 40 personer. 
Tilmelding skal ske som hidtil. Her er indført krav om at bære mundbind, når man ikke sidder ned. 
 

Kulturelle arrangementer 
Der sker ingen ændringer for afholdelse af kulturelle arrangementer. De forholdsregler, som hidtil har 
været, er fortsat gældende, og dem følger vi. Det betyder, at: 
 
Koncerten med Jes Holtsø og Morten Wittrock d. 2. oktober 2020: Gennemføres som planlagt.  
 
Klassisk efterår Tølløse 24.–27. september 2020: Alle arrangementer gennemføres som planlagt 
 
 
Børneteater i efterårsferien: Gennemføres som planlagt 
18. september 2020 kl. 14.00 i No1 
 

Med afsæt i den poetiske børnebog 
KÆRLIGHED af Max Velthuijs 
præsenteres det yngste publikum for en 
humoristisk, rørende og vis fortælling 
om, at kærligheden ingen grænser 
kender. 

Køb billet her: Billet 30 kroner. 

 
Nanni Lorenzen er fortæller og 
dukkefører, der med et smil på læben og 
masser af drama i børnehøjde fortæller 
om den lille frøs følelser. Med hendes 

smittende engagement og Niels Sechers farverige scenografi har Randers Egnsteater ingen problemer med 
at fastholde opmærksomheden fra de små poder. Budskabet i Kærlighed er, at kærligheden er grænseløs. 
Og det skal nok nå igennem til de fleste. ” Trine Wøldiche, Iscene.dk 
 
MEDVIRKENDE: Nanni Lorenzen 
INSTRUKTØR: Henrik Steen Larsen 
SCENOGRAF: Niels Secher 
KOMPONIST: Nana SchwartzloseVarighed: 35 min 
 
 

 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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