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Fællesskab Tølløse  
ønsker alle  
 
GODT NYTÅR! 
 
 
 
 

 
 

Velkommen til et nyt år 

 
Vi har sagt farvel til 2019 og goddag til 2020.  
På overfladen har 2019 været et roligt år, hvor livet i Fællesskab Tølløse har syntes at være ”business as 
usual”. Der har da heller ikke været de store synlige projekter, som har skabt opmærksomhed. Men under 
overfladen er der faktisk sket en masse, som først får dit udtryk i 2020.  
 
Det nye år tegner således til at blive et mere markant år for Fællesskab Tølløse. Det der ligger lige for er: 

 
- Arbejdsgruppen, der arbejder med den nye bypark i Kvarmløse, arbejder på højtryk for at komme 

frem til et punkt, hvor der kan trykkes på knappen for igangsætning af anlægsarbejdet. 
- Vi har planer om at markere Tølløse, og særligt No1, som et lokalt spillested, der kommer ud over 

de lokale grænser. Vi ønsker at kunne lave et PR-arbejde til understøttelse af dette, så vores 
arrangementer får publikum fra et større geografisk område.  

- Lydforholdene i No1 bliver forbedret. 
 
 
Jeg vil takke alle medlemmer og frivillige for den indsats, der gøres. Uden jer er vi ikke noget. 
Næsten 500 personer betaler kontingent til Fællesskab Tølløse. Det giver et økonomisk grundlag for at gøre 
de ting, vi gerne vil. 
Ca. 80 personer er frivillige på forskellige pladser i det daglige. At have mange der stiller hænder og hoveder 
til rådighed, er en gave, men også en nødvendighed. 
 
Alle er en uundværlig brik i Fællesskab Tølløse, og ingen kan tage æren alene. Uden hinanden er Fællesskab 
Tølløse ikke noget, og vi ville ikke kunne glæde os over, hvad vi har opnået. 
Nogens indsats er stor, andres mindre. Nogen har naturlige styrker på et område, andres muligheder er 
mindre. Nogen kan bidrage med penge, andre med hænderene. Nogens indsats er synlig, andres mindre 
synlig, men alle bidrager med det, de har evner til og med den styrke og den tid, de har til rådighed. 
 
At vi kan fortsætte med at være sammen om den indstilling, er mit nytårsønske for Fællesskab Tølløse i 
2020 
 
Godt Nytår 
Jens Algot  



DET SKER NU 
 
 
 

Koncert: James Taylor Journey 
Fredag den 24. januar 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 Strikkecafé i No1 i Tølløse 
Mandag den 27. januar 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. 
 

Strikkecaféen starter op i No1 mandag den 27. januar kl. 19.00 og herefter sidste mandag i hver måned. 
 
Hilsen Jette la Cour & Tina Fredsø 
 
 

 
 

https://billetto.dk/e/koncert-james-taylor-journey-billetter-398662


 
Stafet for Livet – informationsmøde 
Torsdag den 30. januar kl. 19.00 – 21.00 i No1 
 
I flere år har der været afholdt Stafet for Livet i Tølløse. I alle årene, har Fællesskab Tølløse bakket op om 
arrangementet på forskellig måder. I år har vi indgået en sponsoraftale, hvor vi stiller No1 til rådighed for 
styregruppen som hjemsted for deres forberedelsesmøder. I år indbefatter det også, at de holder et åbent 
møde torsdag den 30. januar i No1. 
 

Som optakt til dette års Stafet, har vi modtaget denne intro: 
 
Styregruppen for Stafet For Livet - Tølløse er lige nu i fuld gang 
med at planlægge dette års stafet, som løber over stablen den 
13-14. juni på Tølløse Privat- og Efterskole. Men vi har brug for 
flere frivillige til planlægningen af stafetten og som hjælpere på 
dagen. 
Derfor arrangerer styregruppen for Stafet For Livet – Tølløse 
torsdag den 30. januar 0 fra kl. 19-21 et informations- og 
frivilligmøde i Kulturhuset No1 efter torsdagscaféen. 
Dette møde er for dig, der kunne have lyst til at hjælpe os med 
at planlægge dette års stafet eller dig som bare gerne vil høre 
mere om selve stafetten eller Stafet For Livet-konceptet. 
Der vil være frivillige fra nogle af arbejdsgrupperne til at fortælle 
om planlægningen og afholdelse af Stafet For Livet – Tølløse og 
Projektkonsulenten for stafetten fra Kræftens Bekæmpelse, 
Christian Blok vil præsentere nærmere om Stafet For Livet-
konceptet. 
Vi håber at se en masse af jer til en hyggelig uforpligtende aften 
i godt selskab. Kom glad og spred budskabet! Vi har brug for flere 
frivillige til igen i år at lave en fantastisk stafet. 
Såfremt du har tid og lyst til at komme forbi den 30. januar eller 

bare er nysgerrig på eventet, kan du løbende få informationer om arrangement ved at gå ind på følgende 
link og trykke interesseret eller deltager. Link til infomødet: 
 www.facebook.com/events/2783896245038496/ 
 
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet gennem en 
holdstafet, fælles aktiviteter, underholdning og oplysning om sundhed og kræft med meget mere. Stafetten 
er et arrangement, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Målet er at stå sammen i kampen 
mod kræft og at indsamle midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og 
patientstøtte. 
Læs og se mere på: www.stafetforlivet.dk/stafet/toelloese 
 
 

Tølløse Festival 2020 - Festivalmøde 
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00 i No1 
 

Fra Styregruppen i Tølløse Festivalen har vi modtaget: 
 
Først og fremmest -  Godt nytår! Håber I alle er kommet godt 
gennem jul og nytår og fået noget kvalitetstid på kontoen med 
alle jeres kære.  
 
Vi, i styregruppen, kunne gå på juleferie med ro i sindet, da 
vi endelig, efter måneders møder og drøftelser med 
boldklubben og kommunen, fik bekræftet, at vi kunne bruge 
boldbanen til at holde festival på i 2020. Det var en stor 
lettelse at det hele faldt på plads! Vi holder fast i, at 
festivalen afholdes den 3. weekend i august og i år bliver det 
den 15/8-2020. Datoen bliver meldt ud på facebook i denne 
uge.  
 
Som nogen måske har bemærket, så kommer der også et 
cykelløb igennem Tølløse den dag og der arbejdes på at 

http://www.facebook.com/events/2783896245038496/
http://www.stafetforlivet.dk/stafet/toelloese


forene de to ting, så vi kan skabe en kæmpe fest i Tølløse og hylde både fællesskabet og vores alle sammens 
verdensmester :-) 
 
Vi fastholder de store linjer fra 2019 omkring pladsens udformning og hele set-uppet omkring festivalen og 
vi håber selvfølgelig, at i alle vil være med til at skabe den bedste fest igen i år.  
 
Møde for alle med interesse for Tølløse Festival 
Der er kommet masser af god feedback fra både jer og gæsterne, hvilket er en stor hjælp, og i den 
forbindelse er der nogle områder, vi gerne vil ha styrket. Vi vil derfor gerne invitere til et festivalmøde 
den 4. februar i No1, kl 19.00. Vi opfordrer alle til at komme og byde ind med gode ideer, initiativer, 
arbejdskraft etc. og ikke mindst få en hyggelig aften i selskab med verdens bedste frivillige. Hvis du kender 
nogle, som har givet udtryk for at de gerne vil være med i festivalen, så prik dem på skulderen og hiv dem 
med.  
 
Vi glæder os til at se jer alle samt til at trække i arbejdstøjet og skabe årets fest i Tølløse. 
  
 

Sæsonens bøger 
Torsdag den 6. februar kl. 19.30 i No1 
 
Holbæk Bibliotek indbyder til en litterær aften med masser af inspiration til sæsonens læsning i Kulturhuset 
No1. Det sker den 6 februar kl. 19.30. 
 
De 3 bibliotekarer der anbefaler er alle superskarpe læsere: 

Ane Öhrström Dedikeret litteraturelsker og den 
bibliotekar der kan finde de skjulte skønlitterære 
perler. 
Tina Willumsen har en forkærlighed for biografier - 
både de inspirerende, de sjove, de indsigtsfulde og 
de decideret ubehøvlede. 
Birgitte Winzentsen Bibliotekets bognørd der typisk 
læser mere end 100 bøger om året - og har næse for 
at spotte en kommende bestseller. 

 
 

Mosterlavn (fastelavn) 
Søndag den 23. februar kl. 10.30 
 

 
 
 



 
Koncert: Instant On 
Fredag den 28. februar kl. 19.30 i No1 
 

I år er det 30 år siden, at bandet Instant On blev 
dannet. Det fejrer det 7 mand store orkester med en 
koncert i No1 i Tølløse den 28. februar, kl. 19.30. 
 
“Vi glæder os helt vildt”, fortæller Jesper Dissing, der 
er bandets forsanger. “Det er jo ikke bare en 
jubilæumskoncert – det er også en slags comeback-
koncert”, forklarer han, da bandet har ligget stille de 
seneste år. 
 
“Vi tyvstartede vores come-back lidt i sommer, da vi 
spillede et sæt til Stafet for Livet, også her i Tølløse”, 

siger kapelmester og guitarist, Ole Danielsen. 
Bandet spiller gamle soul og rock’n’roll-numre og har en vis forkærlighed for sange af Al Green. Men generelt 
vil man høre numre fra et velspækket repertoire fra The Beatles, Blues Brothers, The Commitments, Chuck 
Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, James Brown, Otis Redding, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, 
Big Fat Snake m.fl. 
“I forrige årtusind og i starten af dette havde vi rigtig mange spillejobs”, griner Jesper Dissing. “Vi har 
spillet til alle mulige og umulige arrangementer. Til alt fra deciderede koncerter til fester i Byparken i 
Roskilde, på Elværket i Holbæk, Toldkammeret i Helsingør, Gimle i Roskilde, Strandparken i Holbæk, Hotel 
d’Angleterre i København og mange andre steder, og nu kan vi snart føje No1 i Tølløse til listen over steder, 
vi har spillet”. 
Når man hører Instant On, vil man opleve en forsanger, der virkelig “sender sangene ud over scenekanten”, 
en solid, godt sammentømret rytmegruppe og bandets to saxofonister, som hele tiden leverer frække sax-
riff og spændende soloer…..men først og fremmest, at musikken er præget af stor spilleglæde!!!! 
Bandet består af: Jesper Dissing - vokal, Ole Danielsen – guitar, Lars Bang – saxofon, Jens Gammelgaard -  
saxofon, Anders Munk – keyboard, Lasse Nielsen – bas og Leif Sørensen - trommer 
 
KØB billet 100 kroner + gebyr: HER 
 
 

Koncert: Frank Sinatras fantastiske liv og musik 
Fredag den 6. marts kl. 19.30 i No1 
 

Musikalske fortællinger ved Pino Smørtenor og band.  
Tag med til de glade dage i New York, New York med stor musik og 
sprød stemme.  
Musikken er i orden, når Pino synger 12 Frank Sinatra klassikerne 
(næsten) som den gang på The Sands Hotel. Orkestret består af klaver, 
bas, saxofon og Trombone 
Sanger, fortæller og entertainer Pino er vokset op med de store croonere 
Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis og Tom Jones, og det kan høres 
og mærkes, når han fortæller den populære historie om en af 
Hollywoods største stjerner og synger Ol'blue klassikerne. Pino har været 
sanger i forskellige Big Bands siden 2006.   
Historien om Frank Sinatra kender alle over 30 år og dog ikke alligevel. 
Rygter om kvinder, sprut, penge og mafiaen har altid omgæret ham. 
Sinatra var gift fire gange, har vundet både en Emmy og en Oscar, og det 
siges, at My Way er den mest brugte sang til amerikanske begravelser - 
overhovedet. Sinatra blev af sine fans kaldt The Voice. Han blev født i 
1915 og døde i 1998 i Beverly Hills.  
Se mere på www.smørtenor.dk   
 
Køb billet kr. 100 + gebyr HER 

 
 
 
 
 

https://billetto.dk/e/come-back-koncert-instant-on-billetter-406872/
https://billetto.dk/e/come-back-koncert-instant-on-billetter-406872/
http://www.smørtenor.dk/
https://billetto.dk/e/frank-sinatras-fantastisk-liv-og-musik-live-billetter-407324/


Koncert: Børge fra Olsen Banden spiller blues 
Fredag den 17. april kl. 19.30 i No1 
 

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 indenfor 
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 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 Jule singlen ”Alt Det Bedste” Holtsø & Wittrock har flere gange været nomineret til 
en Danish Music Awards. 
 
KØB billet 115 kroner + gebyr, HER 
 
 
 

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: 
 
30. januar: Kalkunbryst med rodfrugter – Birthe og Lene m 
06. februar:  Tre retters menu ved Cafepigerne og Trine Krebs 
13. februar:  Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
20. februar: Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
27. februar:  Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
05. marts: Yvonne og Tove serverer hamburgryg med bulgursalat 
12. marts: Slotsefterskolen er vært og serverer pasta og kødsovs 
19. marts: Lene og Flemming serverer gullashsuppe med brød 
26. marts: Vegetar- og kødret med salat 
 

 

https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/
https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/
mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com


TAK FOR SIDST 
 
 
Julekoncert: Mark & Christoffer 

 
Julemagi i luften med Mark & Christoffer 
 
Mandag den 16. december var der julemagi i No1 med 
fantastiske Mark & Christoffer.  
 
Se og hør hvad, du gik glip af: 
 https://youtu.be/OOh5TYO9KKk 
 
Mark & Christoffer kommer igen til næste år. Billetter 
er allerede sat til salg på Billetto.  
 
Køb billet HER 

 
 
 
 
NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Loftrenovering 
Vi har i lang tid talt om at få gjort noget ved akustikken i No1, som efter renoveringen af huset har været 
meget dårlig. I december blev der lavet et prøveprojekt i mødelokalet, og det er den løsning, bestyrelsen 
har besluttet at udrulle i det store lokale. 
Loftrenoveringen vil finde sted fra mandag den 10. februar til onsdag den 27. februar, begge dage incl. 
Det betyder, at No1 vil være lukket i den periode, og at der ikke vil være fællesspisning torsdagene den 
13., 20. og 27. februar.  
 
 

Generalforsamling 
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i No1 

 
Årets generalforsamling er fastsat til torsdag den 19. marts 
2020 kl. 19.30. Dette er et forvarsel. Indkaldelse med 
dagsorden udsendes senere. 
 
Ønsker du at have større indflydelse 
Fællesskab Tølløse er i konstant bevægelse. Vi er en 
projektorganisation, og det vil sige, at de ting, der kommer 
til at ske, er de ting, der er nogen der har interesse i, og vil 
tage medansvar for. 
Fællesskab Tølløse tilbyder sådanne interessegrupper til at 
blive et projekt under Fællesskab Tølløse.  

 
Har du interesse i at være med til at udvikle Fællesskab Tølløse, oprette en interessegruppe / 
projektgruppe, blive medarbejder i en allerede eksisterende projektgruppe, indgå i foreningens ledelse, vil 
vi meget gerne høre fra dig. 
 
Ud over poster der skal besættes på generalforsamlingen, har vi brug for folk, som kan indgå i særlige 
opgaver. Vi har bl.a. brug for: 

- En person, der kan tages sig af administrative ting i forhold til lovgivning og 
samarbejdsforhold til myndigheder og andre samarbejdspartnere. 

- En person der har kompetence inden for kommunikation / markedsføring, som skal være med 
til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse og No1 som spillested ud over det helt lokale 
område 

- Flere personer, der vil være praktiske hjælpere ved koncerter / arrangementer i No1  
 

https://youtu.be/OOh5TYO9KKk
https://billetto.dk/e/julekoncert-i-tollose-med-mark-christoffer-billetter-400641


Derfor opfordrer vi dig til at kontakte formanden, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller mail: 
kontakt@fællesskabtølløse.dk, hvis du har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre 
opgaver. 
 
 

Byparkprojekt Tølløse Fælled: Får 500.000 kr. fra Holbæk Kommune 
 

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har godkendt 
et tilskud på 500.000 kr. til at anlægge en ny 
bypark på det grønne areal mellem Dalvænget 
og Rødtjørnevej. Området ejes i dag af 
Holbæk Kommune. 
 
Godkendelsen kommer efter, at projekt-
udvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 
19. november anbefalede en ansøgning fra en 
gruppe af foreninger og grupper i Tølløse - 
bl.a. Fællesskab Tølløse, Tølløse Lokal-forum, 
Tølløse Festivalen og Tølløberne. 

 
I forvejen havde projektet 400.000 kr., så nu er der sammenlagt 900.000 kr. til etablering af projektet. 
  
Arbejdet med at skaffe penge til projektet fortsætter frem til midt i april. Det samme gør arbejdet med at 
få beskrevet projektet i detaljer. Det sker i en arbejdsgruppe, som alle kan deltage i. Aktuelt sidder der 
både repræsentanter for foreninger, aktive grupper og naboer til området. Er du interesseret i at deltage, 
kan du skrive til jesper.knudsen724@gmail.com. 
 
Allerede i starten af 1980’erne blev der talt om en bypark på dette areal, som skal udformes, så det giver 
oplevelser og lyst til aktivitet og hyggeligt samvær. Det skal være indrettet til såvel motion og bevægelse 
som fredfyldte gåture. Det skal også være levested for planter og dyr. 
 
 

Samarbejde Fællesskab Tølløse, SSP og Politi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@fællesskabtølløse.dk
mailto:jesper.knudsen724@gmail.com


 
 
 

 
 
 

Årets første stiture 
 
Årets første vandreture er planlagt. 
Der vil være én tur pr. måned frem til og med maj/juni 2020. 
Da det stadig er for mørkt til at gå om mandagen, går vi de næste måneder – januar, februar og marts – den 
2. søndag i hver måned. HUSK at holde øje med startsted, som skifter fra tur til tur. Søndagsturene starter 
kl. 14.00 og vil have en varighed på 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 på tlf/SMS: 31 67 24 30. 
 
Tur-gruppen under Fællesskab Tølløse opfordrer alle til at deltage i vandreturene og være med til at gå ad 
kendte og ukendte stier sammen med en stor flok Tølløseborgere. 
  
  
Søndag den 9. februar 
Nuværende og tidligere skoler i Kvarmløse og Tølløse by 
Fra No1 går vi mod Teglværksvej og videre hen til Pilevej, Ungdomsgården, TPOE og frem til Baptistkirken. 
Derfra går vi ad Lindevej til Jernbanevej og videre til stien bag Mosten til Most Torvet. Herfra skal vi hen 
mod den Den gamle Tølløse Centralskole, og til sidst går vi gennem veje og vænger tilbage til No1. 
Turens længde: ca. 1 time 
Startsted: No1 
Turleder: Terkel 
  
Søndag den 8. marts 
Rundt om Maglesø 
Vi mødes på parkeringspladsen ved det tidligere traktørsted på Maglesøvej kl. 14.00, samkørsel fra No1 kl. 
13.40. Vi går fra parkeringspladsen ad stien ned til Maglesø. Derefter følger vi stien rundt om den smukke 
Maglesø. 
Turledere er Annie og Lasse 
 
 Mandag den 13. april 
* OBS bemærk at det er mandag - 2. påskedag * 
Historiefortælling i Gl. Tølløse by 
Vi mødes på Parkeringspladsen ved Gl. Tølløse Kirke. Herfra går vi rundt i Gl. Tølløse by, hvor der vil være 
fortællinger om udvalgte huse og de forskellige erhverv, der engang har været i byen. 
Turens længde: ca. 1 time 
Startsted: Kirken i Gl. Tølløse 
Turleder: Kjeld 
 
 
.. og det skete! 
I sidste nyhedsbrev fortale vi om, at stigruppen igennem længere tid 
har talt med kommunen om at få forlænget fortovet på Kvarmløsevej, 
så man kunne gå sikkert hen til hvor Hovstien begynder. 
 
Dengang var der tegn på, at der skulle ske noget – og sandelig, nu er 
det sket. Et fint nyt fortov på ca. 20 meter er der nu. Nu kan vi lægge 
”dødsruten” i graven.  
Om det er gravøl som Henning, Inger og Bente er i gang med, må de 
selv svare på, men i hvert fald er de i gang med at gå fortovet til. 
 
Vi skylder Bente en stor tak for hendes ihærdighed for at det skulle 
ske. 
 



NYT FRA TØLLØSE LOKALALFORUM 
 

Gadebelysning i Tølløse  
Tølløse Lokalforum har modtaget henvendelser fra borgere, der oplever det utrygt at færdes i gaderne i 
Tølløse, når gadebelysningen er slukket. Konkret går det på dels den manglende gadebelysning på mange 
veje i byen i sommermånederne og dels at gadelyset omkring stationen hele året slukker 01.00, dvs. før det 
sidste tog er kørt fra Tølløse.  
 
Inden vi tager kontakt til Holbæk Kommune, kunne vi godt tænke os lidt flere input fra beboere i Tølløse. 
Oplever I også, at det er utrygt at færdes i Tølløse, når gadelyset er slukket eller om den nuværende 
belysning er tilstrækkelig.  
 
Kom med jeres input enten i en mail til Flemm.Sommer@gmail.com eller i kommentarfeltet på opslaget i 
Tølløse gruppen på Facebook. 
 
På forhånd tak for hjælpen  
 
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  

mailto:Flemm.Sommer@gmail.com
http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
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