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DET SKER NU 
 
 
Vinfestival: Kom og smag tyske vine 
Lørdag den 16. november kl. 13.00-16.00 i No1 
 

Kom forbi og smag på gode tyske rød- og 
hvidvine lavet på Riesling, Weissburgunder 
(Pinot Blanc) og Spätburgunder (Pinot 
Noir). 
Det er Tølløses vinimportør Henrik Olesen 
og Rotweiss Vinimport, der står bag 
smagningen. Det er gratis at deltage.  
Det er muligt at købe vin af importøren på 
dagen. 
Vinene er fremstillet af dygtige 
vinmagere, der hver især har en god 
historie at fortælle om vinmarker, druer, 

vejret og ikke mindst om den proces, det er at lave en god vin. 
Der vil være vine af Philip og Emily, som tidligere har besøgt Tølløse med et foredrag om deres vin. 

 
 
Koncert: Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard   
Fredag den 15. november kl. 19.30 i No1 
 

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 
 
 

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


Koncert: Blueskartellet - Blues Friday 
Fredag den 29. november kl. 19.30  i No1 
 

 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.  
 
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. 
 
KØB BILLET 80 kr. + gebyr. 

 
 
 
Juletræstænding 

Kom til juletræstænding søndag den 24. november kl. 14.00-17.00 ved No1  
 

Caféen sælger gløgg, kaffe, te og varm kakao med 
flødeskum eller mashmellows samt æbleskiver.  
 
Fællesskab Tølløse vil igen i år sælge juletræer og 
pyntegrønt på pladsen foran No1. Juletræerne er 
Normannsgran og sælges til rigtig gode priser. 
 
Årets juletale holdes af Henrik Kristiansen, Forstander 
på Tølløse Privat- og Efterskole. 
 
Sejergaardsskolen vil igen i år underholde med kor og 
blæsere ude foran på pladsen.  

 
Vi har selvfølgelig også sørget for at Julemanden Santa Claus kommer forbi og deler slikposer ud til alle 
børn. Vi glæder os til at se jer. 
 
En stor tak til SuperBrugsen i Tølløse for sponsering af slikposerne. 
 
Program for dagens arrangement er: 
 
Kl. 14-17 Caféen holder åbent. Der vil igen i år også 

være salg af varm gløgg og kakao udendørs. 
Salg af juletræer på pladsen foran No1. 

 
Kl. 16.00 Musikalsk indslag fra Sejergaardsskolen. 
 
Ca. 16.20 Juletale v/Henrik Kristiansen og derefter dans 

omkring juletræet inden Julemanden deler 
slikposer ud til børnene. Sejergaardsskolens 
kor synger for på Højt fra træets grønne top. 

 
 
Arrangementet afholdes af Lokalforum og Fællesskab Tølløse i fællesskab. 

 
 
 
 
 
 
 

https://billetto.dk/e/bla-fredag-blueskartellet-billetter-382655


Forfatteraften: Mød forfatteren Benn Q. Holm  
Torsdag den 5. december kl. 19.30 i No1 
 

Forfatteren Benn Q. Holm kommer forbi Kulturhuset 
No1 i Tølløse. 
Han debuterede i 1994 med romanen “Til verdens 
ende” og har skrevet en lang række romaner, bl.a. 
”Hafnia Punk”, ”Album” (filmatiseret som tv-serie af 
Hella Joof) og ”Byen og øen”.  Hans bøger er oversat  
til flere sprog, og han har desuden været 
litteraturanmelder ved Dagbladet, Det Fri Aktuelt og 
klummeskribent hos bl.a. Bo Bedre og Euroman. 
Han taler om sit forfatterskab, herunder skriveproces, 
eksponering og om medie- og kulturforhold. Seneste 
roman er “Asfalt og blomster” (2018). 

Bag arrangementet står Holbæk Bibliotek i samarbejde med Fællesskab Tølløse. 

Køb billet her: 30 kr. 
 
 

Julekoncert 
Mandag den 16. december kl. 19.00 i No1 

 
Kom til Tølløse og få julestemningen i hus, når Mark & 
Christoffer besøger Kulturhuset No1. 
Du er sikret masser af julehygge og fremragende sang 
og guitarspil fra de to synnejyske gutter. 
Når Mark & Christoffer sætter sig ved siden af hinanden 
med hver deres guitar og begynder at spille, sker der 
noget næsten magisk. Tiden bliver skruet tilbage og 
sangene rører ved en. Den særlige kemi, der er mellem 
de to gutter, de venskabelige drillerier og den 
lunefulde humor omfavner og smitter af på publikum, 
og mellem sangene slår de to knejte over i klingende 
sønderjysk. 18 års makkerskab og venskab mellem dem 
mærkes tydeligt. 

 
Gavesækken er fuld af musikalske julelækkerier med en god blanding af velkendte klassikere og nyere 
julehits. Duoens fortolkninger af kendte julesange krydres med sønderjyske anekdoter. 
Mark & Christoffer er altid garant for, at publikum går hjem med et kæmpe smil på læberne og julestemning 
helt ind i inderste hjertekammer. 
Julekoncerten er også et tilbageblik på det forgangne år og indeholder et hyldestmedley til en kunstner, 
der har gjort sig bemærket i årets løb. Således er koncerten altid ny og vedkommende – og samtidig fuld af 
tradition. Glæd dig til ca. 2 timers koncert inkl. pause. Dørene åbnes kl. 18.00 
 
Se mere på facebook HER 
 

Køb billet her: 160 kr. 
 
 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Nyt fyr – og ny fyr 
Efteråret har været business as usual i foreningen lige indtil en torsdag, da der pludselig ikke var varme på 
radiatorerne. 
En hurtig redningsaktion blev sat i gang. Det gamle fyr var kaput. Det vil sige, det kunne godt laves, men en 
reparation ville koste en del. Bestyrelsen besluttede at skifte både fyr og varmvandsbeholder og i løbet af 
den efterfølgende tirsdag, var der igen varme.   
Stor tak til vores nye VVS-fyr, Mathias Christensen (tidl. Nr. Eskilstrup) som løste opgaven til fuld tilfredshed. 
Vi har bedt Mathias om at står for eftersynet af fyret fremover. 
Nu har vi et godt, effektivt og stabilt varmesystem og så sparer vi sikkert lidt på varmeudgiften. 
 

https://bibliotek.holbaek.dk/arrangementer/litteratur/forfatterbesoeg-benn-q-holm
https://www.facebook.com/events/2553793504704955/
https://billetto.dk/e/julekoncert-i-tollose-med-mark-christoffer-billetter-394717


Akustik 
Siden renoveringen af No1 har det været klart, at vi skal have gjort noget ved lydforholdene. Og det har vi 
besluttet at gøre noget ved nu. Hele loftet skiftes, og samtidig bliver der isoleret. I første omgang laves 
mødelokalet for at teste, hvordan vi skal gribe det store lokale an.  
Udskiftningen af loftet i mødelokalet sker sidst i november, og i den forbindelse vil No1 være lukket fra den 
25. til den 27. Resten følge formentlig i løbet af januar. 
 
 
 

Erhvervsfællesskab Tølløse 
 
Erhvervsfællesskab Tølløse er et projekt under Fællesskab Tølløse. 
Der har igennem hele Fællesskab Tølløses liv været et ønske om, at vi også kunne samle det lokale 
erhvervsliv i et netværk.  
Muligheden kom i foråret, da Anders Larsen tilbød at være tovholder for det lokale netværk ved siden af, 
at han sidder i bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum. Netværket blev formelt stiftet i foråret 2019 og har 
som formål at: 
 

- Samle byens erhverv og forretninger i et stærkt fællesskab samt at arbejde for at der på tværs af 
erhvervene skabes et samarbejde 

- Virke som et upolitisk bindeled til Holbæk Kommune 
- Være Tølløses stemme i Holbæk erhvervsforum 
- Fremme udviklingen af Tølløse som et godt sted at bo i, besøge og drive virksomhed i 
- Støtte udviklingen af bydele – eksempelvis mostgrunden 
- Støtte op om kulturelle og sportslige tiltag til gavn for byens borgere 
- Medvirke ved tiltag der forskønner en tur igennem byen 
- Arbejde for udbygning og dermed tilflytning så alle byens skoler er fyldte og trives 
- Synliggøre Tølløse i de lokale medier 
- Drøfte og påvirke trafikale forhold så erhverv og beboelse til stadighed kan sameksistere. 

 
 
 
Netværksmøde den 20. november 
Erhvervsfællesskab Tølløse mødes til netværksmøde denne dag kl. 17 – 19 i No1. 
 
Emnerne på mødet er: 

 Branding af Tølløse og Erhvervsfællesskat Tølløse. Oplæg fra Thomas Slott 

 Holbæks erhvervspolitik – Hvad mener Tølløse v/ Henrik Lassen 
Mødet slutter med fællesspisning for dem der måtte ønske det. 
 
Tilmelding senest d. 16. november 2019 til 
nvj@spks.dk – Niels Vittrup Jensen eller 
jens@algot-bolig.dk Jens Algot – telefon 22 66 72 73 
 
Alle erhvervsdrivende, og andre der interesserer sig for de lokale erhvervsforhold, er velkommen. 
 
 
 

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.  

 

Menu i den nærmeste fremtid: 
14. november: Tove og Yvonne serverer kamsteg med salat.30.    
21. november: Hanne & Jan serverer lakseret med tilbehør 
28. november: Lene & Flemming serverer coq au vin 
  5. december: Juledeller med sovs og rødkål 
12. december: Skinke og grønlangkål 
19. december: Julefrokost 
 

mailto:nvj@spks.dk
mailto:jens@algot-bolig.dk
mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com


TAK FOR SIDST 
 
 

Tobias Trier tryllebandt 
 

Tobias Trier havde et fast greb om publikum fra start 
til slut, da han gav koncert i No1.   
 
Med sine rim og remser tryllebandt han et fyldt hus. 
Han er ordsmed til fingerspidserne. Og så er han en 
umanerlig dygtig entertainer.  
Samtidig er Tobias Trier en finurlig sangskriver med en 
veludviklet humoristisk sans.  
 
Og der blev “freestylet” i stor stil under koncerten, 
hvor både koncertlokalets persienner og loftplader blev 
involveret i Triers jokes. 

 
Blandt mange fantasifulde anekdoter fortalte en om sin oldefar, der var flyttet til Gl. Tølløse, hvor han følte 
sig hjemme - efter gennem årtier at have været forstander på et “sindsygehospital”. 
 
Det humoristiske højdepunkt var nok nummeret Dårlig taber - om parmiddagen, der går helt galt - som lagde 
publikum helt ned af latter. Musikalsk var Tobias Trier som altid umanerligt velspillende.  

 
 
Koncert: Virgo Son kom til Tølløse 
 

En mand. En guitar. En superflot koncert. 
  
Virgo Son – alias Mikkel Henriksen – kan bestemt sit 
singer-songwriter-håndværk. 
Det var en ung troubadour med iørefaldende enkle 
melodier i ærmet, der fredag d. 17. september gav 
koncert i et velbesøgt No1 i Tølløse. 
Det unge musiktalent fra Slagelse mødte op med en 
imponerende playliste af en musiker på kun 22 
år.  Mange af numrene var fra hans første album “Set 
Me Free”. 
  
Det blev en aften med smukke ballader – med 

potentiale til at blive ørehængere. Og det udløste spontane bifald, når Mikkel Henriksen flere gange 
leverede smagsprøver på mesterlig solospil. Med playback fra sin egen guitar. 

 
 
Koncert: Western Times 
  

Fredag d. 18. oktober blev til en fest i No1, da Western 
Time kom på besøg og gav os en forrygende koncert. 
 
Der blev leveret en lang række af gode og kendte sange 
i den traditionelle westernstil, som publikum kunne 
synge med på. Gode musikere og Sussi Hofgaard som 
forsanger med en meget stærk stemme gjorde 

oplevelsen meget professionel. Lyt og se: HER 

 
Stemningen var i top og manges reaktion var: ”De skal  
komme igen en anden gang”. Og det kan da sagtens 
tænkes, at vi laver en fest med Western Time igen. 

Bandet har sendt denne lille hilsen til os at par dage efter: 
”Endnu engang tak til dig og de personer der satsede på at få et ukendt band som Western Times til Tølløse. 
Vi synes det var et super godt arrangement og folk tog rigtig godt imod os” 

https://www.facebook.com/faellesskabtollose/videos/3059024780778556/


 
 
 

 
Smuk novembertur med 20 deltagere  
 
Turen gik ad Jernbanevej, forbi ”Sankt Hans 
pladsen” og videre ad stien langs lokalbanen til 
Vinkelhusene. Derfra via Tøltevej til Soderup og ad 
Jernbanevej retur til No1. Hans Jørgen havde 
været i de historiske kilder, og fortalte om Høng-
Tølløsebanens start. 
 
Vi fortsætter vandreturene den 2. søndag i måneden 
frem til maj. Søndagsturene starter kl. 14.00 og vil 
have en varighed på 1 time. Mandagsvandringerne 
forventes at blive genoptaget i maj 2020. 
 
HUSK at holde øje med startsted, som skifter fra tur til tur. 
 
 

Søndag den 8. december kl. 14.00 
 
Juletur 
Turen går ad Tysingevej videre ad den markerede sti mod Tølløseskoven. 
Vi går til højre over svæveflyvepladsen og retur ad Sønderstrupvej og Vinkelvej. 
 
Mødested: P-pladsen ved Kirke Eskilstrup Kirke kl. 14.00. Der er kørerlejlighed fra No1 kl. 13.45 
 
 

Er der en tourguide gemt i dig? 
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. 
 
 
 

NYT FRA Tølløse Lokalforum 
 

Generalforsamling 

Lokalforum har holdt generalforsamling. Formandens beretning er vedhæftet udsendelsesmailen. 

 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand: Flemming Sommer, Næstformand: Gert H. Hansen, Kasserer: Kjeld Sørensen  
Sekretær: Mogens Andreasen, WEB- master: Claus Andersen   
Bestyrelsesmedlemmer:  Brigitte Fink,  
Bestyrelsessuppleanter:  Frank Christensen og Claus Jørgensen 
 
 

 

 

 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

