
Bestyrelses beretning på Generalforsamling 1. juli 29021 i Fællesskab Tølløse 

 
 
Indledning 
Dette er foreningens 8. ordinære generalforsamling. 
Det særlige ved generalforsamlingen i årer, at den holdes på det rigtige tidspunkt i modsætning til de 
seneste 2 år, hvor det blev ”når det nu kunne lade sig gøre”.  
Vi håber, at vi nu er tilbage i en mere normal måde at omgås på, og at restriktioner er noget der hørte 
2020 og 2021 til. Men denne generalforsamling vedrører jo 2021, så beretningerne er stadig præget af, at 
det har været en tid med begrænsninger. 
 
Det at foreningen aktiviteter blev nedlukket er én ting og at genåbning modtages med glæde. En anden 
ting er at få tingene løbet i gang igen – men det lykkes. Bedst som vi var i gang igen, kom 2. nedlukning i 
december 2021 – og så er det forfra. ØV.  
 
Året 2021 startede med nedlukning, incl. næsten al foreningsaktivitet og Kulturhuset No1. Først fra 
omkring maj måned, kunne vi igen begynde at mødes igen.  
I starten var det dog med en del begrænsninger, hvilket gjorde, at vi ikke kunne gennemføre Sct. 
Hansfesten og også Tølløse Festivalen var en periode i fare. Restriktionerne blev dog lempet, så der var 
næsten fri leg i løbet af sommeren. 
 
Lørdag d. 21. august var en stor festdag i Tølløse. Om formiddagen var der indvielse af Tølløse Fælled og 
få timer senere kunne Tølløse Festivalen indtage deres egen nye hjemmebane. Det blev en forrygende 
Tølløse Festival 2021. Mere herom senere. 
 
I uge 39 kunne Klassisk Efterår Tølløse byde velkommen til 2. sæson af den klassiske festival – helt uden 
restriktioner. Det blev en god festival og megen begejstring omkring den. Mere herom senere. 
 
I løbet af efteråret var det mange andre anledninger i Fællesskab Tølløse og i No1. Fællesspisningen var 
kommet godt i gang igen og der blev holdt koncerter og andre arrangementer. Vi havde selv en 
fornemmelse af, at tingene var løbet i gang igen. Men det skulle snart ændre sig. Sidst på året bankede 
Corona igen på døren og der kom en ny nedlukning – og aflysninger.  
 
Og sådan sluttede året som det begyndte. 
 
 
Medlemsforhold 
I dag har vi registreret 520 aktive medlemmer, som er stemmeberettigede i aften. 
 
 
Bestyrelsen 
Vi har i 2021 haft 6 bestyrelsesmøder. Derudover har der være sager, som har været afgjort ved 
mailkonference på grund af forsamlingsreglerne. 
Der har været et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Vi har haft en sikker styring af økonomien 
igennem nedlukningstiden. Foreningen er i trygge hænder. 
 
 
Hverdagen i Fællesskab Tølløse  
(arrangementer) 
I 2021 har der været følgende arrangementer, dels arrangeret af os selv og dels sammen med 
samarbejdspartnere. 
  
2021 
Lukket for indendørs aktiviteter indtil primo maj 
18.04.2021: Ren by. I samarbejde med Tølløse Lokalforum 
07.05.2021: Koncert med B-siden 
16.06.2021: Vikingernes Konge. Børneteaterfestival. I samarbejde med Holbæk Teater. 
21.08.2021: Indvielse af Tølløse Fælled 
21.08.2021: Tølløse Festival 



Uge 39, 2021: Klassisk Efterår Tølløse 
15.10.2021: Koncert med Wester Times 
18.11.2021: ”Bo trygt hele året”. Foredrag 
26.11.2021: Koncert med Blues Kartellet 
28.11.2021: Juletræstænding. I samarbejde med Tølløse Lokalforum 
29.11.2021: Foredrag. ”Jorden rundt med mine strikkepinde”. Strikkecafeen 
05.12.2021: Julekoncert med Mark og Christoffer. I samarbejde med Olinerne. 
07.12.2021: I Julestemning med Tølløse Koret 
 
Herudover: 
Strikkecafe: Sidste mandag i hver måned 
Læseklubben: Mødes 6 gange i efteråret og vinter 
Stigruppen: Ugentlig tur i sommerperioden og 1 gang om måneden i vinterperioden. 
 
 
Projekter: 
I 2021 har vi fortsat arbejdet med en del projekter, som også var i gang i 2020 og omtalt på sidste års 
generalforsamling. 
 
Tølløse Fælled: (afsluttes i 2022) 
1.  ”Rum til Fællesskab”, kr. 500.000 
2.  ”Pulje for lokal udvikling”, kr. 75.000 
3. ”Byindsamling”, ca. kr. 280.000. 
 
Projekt Lys, lyd og ophold (afsluttes i 2022) 
4.  ”Rum til fællesskab”, kr. 100.000 til projektet Lys, lyd og ophold 
5.  ”Byindsamling”, andel på kr. 30.000 til terrasse 
 
Kælder: Værksted, opbevaring m.m.(er afsluttet i 2021) 
6.  ”Aktivitetsmidler” kr. 20.000.  
 
Kommende projekt: 
7. Nyt køkken. Projektet er beskrevet og økonomi kendes i store træk. P.t. søges der om midler til 
gennemførelsen. 
 
 
Projektgrupper og interessegrupper: 
Projektgrupper er selvstyrende grupper under Fællesskab Tølløse og har indgået en projektaftale med 
Fællesskab Tølløse, der regulerer kompetencer, økonomi og ansvar. Derudover kører gruppen selvstændigt 
og den kan koncentrere sin energi på indholdet i projektet og ikke på det organisatoriske – det ligger i 
Fællesskab Tølløse. En projektgruppe har en reserveret økonomi. 
Tølløse Festival var den første projektgruppe, der blev etableret. Senere kom Erhvervsfællesskab Tølløse, 
og Klassisk Efterår Tølløse til. I 2021 kom endnu et skud på stammen, nemlig Tølløse Fælled. 
Fællesskab Tølløse er altid åben for nye projektgrupper. Vi støtter op om ideer, hvor der er liv, 
kompetence og vilje til at skabe noget nyt.  
 
Interessegrupper er også aktive grupper, der kører ligesom en projektgruppe, men har ikke en 
projektaftale eller en reserveret økonomi. 
 
Projektgrupper aflægger beretning 
1) Tølløse Fælled 
2) Tølløse Festival 
3) Klassisk Efterår Tølløse 
4) ErhvervsFællesskab Tølløse 
 
Interessegrupper beretter om deres aktivitet: 
5) Stigruppen 
6) Læsegruppen 
7) Strikkecafé 
 



 
Økonomi 
Vi kan glæde os over, at vi kom godt ud af 2021 til trods for, at nogle væsentlige indtægtskilder 
(cafedriften og udlejningen) igen i 2021 bidrog med mindre end forventet på grund af 
nedlukningsperioderne. 
  
Det væsentlige fundamen under Fællesskab Tølløses økonomi er kontingenterne fra medlemmerne. De er 
stabile og det er med stor glæde, at vi kan se, at medlemmerne har holdt fast i 2021, hvor vi endog får en 
stigning i forhold til året før. 
Nedlukningen har dog også haft en indflydelse på visse udgifter, særligt el og varme. Det trækker lidt den 
anden vej. 
 
Vi ønsker at have et godt overskud, så vi har mulighed for at lave nogle sjove ting og at bidrage til fortsat 
udvikling af Fællesskab Tølløse og Tølløse 
 
I forholdt til Covid-19 ser 2022 lysere ud for foreningens økonomi. Dog lægger de stigende energipriser en 
dæmper på optimismen, og det kan være, at det skal være et fokuspunkt i den nye år. 
 
 
Udlejning 
Udlejningen er en væsentlig del af Fællesskab Tølløses økonomi. Vi har en god vare, som folk gerne vil 
benytte og lejerne giver os nogle meget positive anmeldelser. Vi er meget glade for indtægten og er også 
glade for, at folk der lejer huset, behandler det ordentligt.  
 
Vi måtte dog se, at nedlukningen i 2021 betød, at mange bookninger blev afbestilt, så den samlede 
lejeindtægt for året blev næsten halveret i forhold til året før Corna-tiden. 
 
2022 ser dog ud til at komme godt igen. 
 
 
No1 
Der udvikles stadig på No1 
I 2021 har vi fortsat udviklet på No1.  
Der er etableret et nyt lydsystem, scenelys og scenepodier.  I kælderen er der også lavet en del 
forbedringer med værksted, opbevaringsforhold m.m. Der er også afsat midler til at få lavet en god 
terrasse udenfor, som vil blive lavet i sommeren 2022. 
 
Vi planlægger lige nu at lave et nyt køkken. Projektet er beskrevet og økonomien kendes sådan cirka. I 
øjeblikket er vi i gang med at søge økonomiske midler til gennemførelsen. Går alt efter planen, vil 
projektet blive gennemført i sommeren 2022. 
 
 
Frivillige 
Frivillige er det, der skal til. Vi er heldige, at mange melder sig og indgår på et hold med forskellige 
funktioner, så som: 
 

- De grønne / hvide mænd 
- Rengøringsgruppen 
- Cafégruppen 
- Håndværkere 
- Administrationsholdet (kasserer, medlemsadministrator, udlejningsadministrator, 

organisationsplejen og pedel) 
 
I flere år har en stor gruppe sørget for, at vi hver torsdag kan samles til fællesspisning, og ved andre 
lejligheder har vi nydt godt af husets formåen på det kulinariske. I flere år har de grønne/hvide mænd 
sørger for, at området omkring No1 tager sig pænt ud, og skulle der komme sne, klarer de også det. Et 
hold rengøringsfolk gør rent hver uge, og så blev der leveret rigtig mange frivillige timer.  
Derudover er mange engageret med at lave arrangementer, og atter andre sørger for, at alt det 
administrative fungerer – og her lægges også rigtig mange timer. 



Når vi forsøger at tælle, hvor mange frivillige der er på én eller flere opgaver, når vi et tal på mellem 70 
og 80. Tæller vi projektgrupperne med, rammer vi et langt højere tal. 
 
Nogen frivillige kommer til, andre gearer ned eller stopper helt. Det betyder, at der hele tiden er brug 
for, at der rekrutteres nye, der vil indgå i eksisterende grupper, eller vil komme med nye ideer.  
 
Mange vil gerne være med, men vil ikke binde sig for en længere periode. Der er også brug for frivillige, 
der vil indgå i et ad hoc projekt.  
 
 
Påskønnelser 
Weekenden den 20. – 22. september var meget begivenhedsrig. 
 
I forbindelse med indvielse af det nye Sundhedscenter fik Flemming og jeg tilsammen overrakt en donation 
fra Sparekassen Sjælland på kr. 100.000. 
Donationen blev givet som en påskønnelse af det store arbejde, der gøres i Tølløse fra de frivilliges side og 
er givet til brug for noget, som kommer alle byens borgere til gavn eller glæde. 
Vi takker 1000 gange for den meget flotte donation. Vi takker også Sparekassen og Sparekassen Sjælland 
Fonden for altid at være imødekommende overfor Tølløse med alle de projekter vi har.  
Sparekassen gav i sin tid en donation på kr. 200.000 i forbindelse med køb af ejendommen Tølløsevej 1 
(Kulturhuset No1) og senere kr. 75.000 i forbindelse med renoveringen af bygningen. Tølløse Festivalen har 
fået donationer og sponsorater hvert år. 
 
Samme dag, fredag den 20. august, modtager jeg en mail fra Holbæk Kommune om, at Udvalget for Kultur- 
og Fritid har besluttet, at årets Aktivitetspris skal tilfalde Fællesskab Tølløse. Ved siden af æren følger et 
beløb på kr. 5.000.Prisen blev overrakt os ved arrangementet ”Sensommeraften i Strandparken” den 2. 
september.  
 
Vi siger også her tak for påskønnelsen. Det er altid noget særligt, når andre udefra kikker in på det vi har 
lavet og finder, at det er en pris værdigt. 
 
 
Fremtiden 
Fællesskab Tølløse er efterhånden vokset til en større virksomhed, og der skyder hele tiden nye skud 
frem. Nye tiltag opstår, når nogen vil tage ansvar for at sætte dem i søen. 
 
Fællesskab Tølløse har i sit korte liv været meget aktiv i at udvikle.  
 
Vi har i bestyrelsen flere gange snakket om fremtiden og hvilke prioriteringer vil skal gøre. Prioriteringer 
er nødvendige, fordi vi kan ikke gøre alt – og sommertider skal der også tænkes kvalitet frem for 
kvantitet.  
 
Samtalerne er mundet ud i, at vi er enige om at vi i en tid fremover skal koncentrere os om vores 
kerneområder og ikke sprede os for meget (optage nye projekter ind), med risiko for at ”knække halsen”. 
Vi skal konsolidere os – og højne kvaliteten i det vi allerede gør. 
 
Vi har brug for friske kræfter til at tage over – eller som supplement - på en del områder.  
 
 
Tak 
Når vi lykkes med så meget, er det på grund af alle de frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde, om det 
er i foreningsarbejdet, i No1, i Tølløse Fælled, på Tølløse Festivalen, Klassisk efterår Tølløse, eller hvor 
fællesskabet ellers har brug for engagerede folk. 
 
En stor tak skal lyde til Tølløse Lokalforum. Vi er jo i et meget nært slægtsskab, har de samme interesser 
og mål, arbejder i samme retning men med forskellige værktøjer. Jeg er meget glad for den 
arbejdsfordeling, vi har, og for de mange overlappende projekter vi samarbejder om. 
 
Jeg vil gerne takke for den indsats, hver enkel frivillig gør. Uden jer var vi ikke noget. 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. Forenes det i en 
fælles indsats, kan vi alt. 
 
Også stor tak til alle medlemmer, der med deres indsats ved at betale kontingent, skaber grundlaget for 
en forening, der har en økonomisk mulighed for at udvikle.  
 
 
 

  



 

Tølløse fælled 
 
Sidst der var generalforsamling her i foreningen blomstrende markblomster ude på Tølløse Fæled. Det var 
i juli. 
 
Men fælleden var faktisk hverken navngivet eller åbnet sådan helt officielt. 
 
Det fik vi rådet bod på. 
 
Om formiddagen - den 21. August - før tølløse festivalen skruede op for musikken - blev der holdt officiel 
åbning af fælleden. 50 år efter den gamle Tølløse kommune købte jorden.  
 
Der blev skænket lidt mousserende - og Finn Irs gav et nummer, før den første Tølløse Festival tog over. 
 
Der blev lejlighed til at nævne alle jer, som har hjulpet med at gøre fælleden til en succes. Og det er ikke 
så få. 25 erhvervssponsorer og flere end 60 privatpersoner. 
 
Vi har efterfølgende fået sat 2 skilte op med sponsorer og Støtter. Og vi har lige bestilt yderligere en 
tavle, som bliver sat op her i huset med navne og sponsorer. 
 
Ift plejen af arealet, så har vi heldigvis en god aftale med Claus Jøregensen. Men der er også brug for 
frivillige hænder. 
 
Og der har heldigvis været god opbakning, når vi har bedt om hjælp. Fra juni til september var der rigtig 
meget brug for vanding - næsten ugentligt i perioder. Det bliver der igen i år. Så jeg håber at nogen af jer 
vil være friske på at hjælpe. Det kan også være med give fælledens bænke en gang olie, så de bliver 
sæsonklare. 
 
Sidst på efteråret blev der sat rigtig mange blomster løg i græsset. Først og fremmest krokus, men også en 
hel del påskeliljer. De er ikke kommet så stærkt endnu, det er første år og de blev sat sent. Men de 
kommer.  
 
Afslutningsvis - selvom det her er en beretning for 2021 - kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi lige 
har plantet endnu flere træer - først og fremmest japanske kirsebær, så,vi kan få en flot lyserød 
blomstrende allé. Med stor hjælp fra Claus Jørgensens dejlige maskiner og en flok meget flittige 
frivillige… og der var rigeligt med wienerbrød og kaffe. Og at der også er bygget et hotel på fælleden. Et 
insekthotel 
 
Der bliver en dejlig sæson. Jeg glæder mig til tingene begynder at springe ud. Vi ved der både kommer to 
gange cirkus og tølløse festival, så helt ringe bliver det ikke. 

  



Fællesskab Tølløse, generalforsamling 2022 
Tølløse Festival 
2021 blev året, hvor vi kunne holde Tølløse Festival igen efter corona-aflysningen i 2020, og det blev også 
året, hvor vi kunne indtage Tølløse Fælled som det nye, permanente hjem for festivalen. Det betyder 
rigtigt meget for alle os, der arbejder med festivalen, at vi nu har et sted, hvor vi hører hjemme og er 
velkomne. 
At vi så også fik fantastisk vejr på dagen den 21. august var kun et ekstra plus, og skabte en perfekt 
ramme om en dejlig dag. 
Planlægningen af festivalen 2021 var præget af coronarestriktioner – vi lagde ud med forberedelserne i 
tillid til, at afholdelse af festivalen ville være mulig. I starten af maj, da der kom opdaterede 
restriktioner, gældende hen over sommeren, var vi lige ved at aflyse Tølløse Festival 2021 – men det 
gjorde vi heldigvis ikke.  
I stedet besluttede vi at søge opbakning i Fællesskab Tølløses bestyrelse til en Open Air festival, opdelt i 2 
publikumssektioner af 500, fordi vi mente, at der kunne skabes en rimelig økonomi i sådan et projekt. 
Heldigvis troede bestyrelsen også på projektet, og 10. maj blev oplægget godkendt under forudsætning af 
støtte fra Holbæk Kommune m.v.  
Den 3. juni fik vi tilsagn om underskudsgaranti fra Holbæk Kommune, og umiddelbart herefter blev alle 
ansøgninger om tilladelser m.v. sendt, og 7. juni satte vi billetterne til salg på Billetto. 
10. juni kunne vi konstatere, at vi ikke længere behøvede at opdele festivalen i sektioner. Vi valgte at 
fastholde vores plan for festivalen minus opdeling i sektioner, fordi ingen af os kunne overskue at starte 
forfra med planlægningen. 
Denne lidt lange udredning forklarer de nyskabelser, som Tølløse Festival 2021 præsenterede: 

• Udelukkende salg af billetter på Billetto (af hensyn til smitteopsporing) 

• Billetpris på 100 kroner 

• Obligatoriske børnebilletter 

• Musik på udendørs scener 

Festivaldagen forløb supergodt, med godt 900 solgte billetter, som altid med artister med lokal 
tilknytning, som optræder gratis. VI havde 6 forskellige artister på scenen. Vi startede med de unge 
mennesker på scenen og de knap så unge sluttede dagen af. 
Vi har fået mange positive tilkendegivelser på Open air formatet, så det har vi besluttet at holde fast i. 
Det spiller selvfølgelig også ind, at økonomien er mere robust i denne udgave af festivalen.  
Regnskab 2021 
Resultatet for Tølløse Festival 2021 blev et overskud på 54 tusinde kroner, hvilket betyder, at festivalen 
slutter året med en egenkapital på 199 tusinde kroner. Dette resultat betyder naturligvis, at vi ikke har 
gjort brug af underskudsgarantien fra Holbæk Kommune. 
Det flotte resultat kommer på baggrund af højere indtægter end forventet, hvor sponsorindtægter 
oversteg budgettet med 18 tusinde kroner, men også på baggrund af, at etablering af festivalpladsen var 
væsentlig billigere end tidligere. 
Vi har sparet 26 tusinde kroner på leje af telte og scener, og lån af udstyr i eventbanken i Holbæk 
Kommune har sparet 22 tusinde kroner, primært på leje af borde og bænke. Vi valgte en billigere 
toiletløsning end tidligere, hvilket sparede 15 tusinde kroner, og frivillige vagter på festivaldagen sparede 
10 tusinde kroner. 
Vi havde afsat en række omkostninger til håndværkere m.v. i forhold til den nye plads, og derfor 
indregnet en uforudset pulje. Det lykkedes os dog at finde gode og billige løsninger gennem en masse 
frivilligt arbejde, så denne uforudsete pulje har vi stort set ikke brugt. 
Vi mødte i 2021, i lighed med tidligere år, en kæmpe opbakning bland frivillige, sponsorer, virksomheders 
og privatpersoners opbakning – uden deres støtte ingen festival, så kæmpe tak til alle, der bidrog til at 
gøre Tølløse Festival både en musikalsk, social og økonomisk succes. 
Forventninger til 2022 
Vi fastholder konceptet med en udendørs festival på Tølløse Fælled, ligesom vi fastholder den øgede 
entre. Det skaber god grobund for en solid økonomi fremadrettet, også selvom vi ikke kan regne med at 
fastholde det høje niveau for sponsorindtægter. Vi planlægger at supplere med en yderligere mindre 
scene i 2022, ligesom vi justerer lidt på pladsen med baggrund i erfaringerne fra 2021.  
 
  



Tølløse Festival 2021 Regnskab Budget 

      

Indtægter     

Ansøgt støtte fra Holbæk Kommune 0 60.000 

Entreindtægter 67.800 75.000 

Salg af drikkevarer mv. netto 57.231 51.553 

Salg af støtteartikler 8.456 5.500 

Sponsorer og betaling for boder 53.000 35.000 

Total 186.486 227.053 

Udgifter     

Teknik på scener -13.750 -15.965 

Telte, scener, toiletter m.v. -86.829 -173.838 

Forsikringer m.v. -14.164 -10.400 

Borde og bænke -290 -16.995 

Kommunikation og støtteartikler -4.153 -12.698 

Forplejning af frivillige -13.060 -19.000 

Total -132.246 -248.896 

      

Overskud 54.240 -21.843 

      

Specifikation Regnskab Budget 

Telte, scener, toiletter m.v.     

Armbånd -2.093 -3.819 

Diverse -19.015 -57.970 

Hegn 0 -5.357 

Scener -6.150 -13.460 

Strøm -33.847 -20.843 

Telt -7.650 -26.080 

Toiletter -16.050 -31.286 

Brandsikring -2.024 -4.723 

Vagter 0 -10.300 

I alt -86.829 -173.838 

 

  



Klassisk Efterår Tølløse 
 
Vi er i fuld gang med forberedelserne til Klassisk Efterår Tølløse 2022, men jeg vil her fortælle lidt om 
2021-udgaven. 
 
Vi forsøger at få klassiske musikere fra de øverste hylder til at komme til Tølløse og synge og spille. Vores 
vigtigste opgave er at give alle her muligheden for at møde den høje kvalitet uden at skulle køre til DR, 
Musikkonservatoriet eller Det Kongelige Teater – omvendt kan jeg sige, at vi også håber, at man rent 
faktisk har lyst til at tage turen efter at have hørt koncerter i Tølløse. Derudover ligger det os meget på 
sinde, at børnefamilier får et umiddelbart og jordnært møde med den klassiske musik. Derudover er 
festivalens DNA, fællesskab og samvær på tværs af os borgere men også mellem borger, institutioner og 
byens erhverv.  .  
Fællesskabet mellem institutioner og erhverv;  I 2021 kunne vi invitere til koncert og foredrag på 
Sejergaardsskolen, No1, Tølløse Baptistkirke, Tølløse Slots Efterskole og ikke mindst i SuperBrugsen, hvor 
vi havde en flot optakt. Jeg er stolt over, at vi formår at samle alle de forskellige institutioner under 
samme paraply og formål. 
Fællesskab mellem frivillige; i 2021 havde vi et godt team bestående af Anne Binderup, Annie Helle 
Christensen, Christopher Morgenstjerne, Brian Rundquist, Jette Maressa og ikke mindst Fællesskab 
Tølløses Cafégruppe med Merethe, Lis og Kirsten (og Lennarth som fragtede drikkevarer).  
Og sidst, men ikke mindst, er det fællesskab og samvær mellem publikum, hvor mange af 
koncertgængerne fandt vej til flere forskellige koncerter under festivalen. I år kunne vi i billetsalget 
registrere en fremgang på ca 45% i forhold til festivalen i 2020, og vi solgte små 400 billetter i alt. 
Billetsalg kan ikke gøre det alene, og til festivalen fik vi støtte fra Nordea Fonden, Augustinusfonden, 
Knud Højgaards Fond, William Demant Fonden, Dansk Artistforbund, Solistforeningen af 1921 samt Holbæk 
Kommune. 
 
Koncerterne var virkelig gode – her vil jeg gerne fremhæve koncerten på Tølløse Slots Efterskole, hvor ca 
100 publikummer hørte Nordic String Quartet spille. Det var helt særligt for det var faktisk en af de første 
gange, hvor vi kunne samle et publikum på den størrelse indendørs og sidde så tæt. Det var en af de 
oplevelser, som er svære at sætte ord på, men fællesskabet var til stede lige der i stilheden mellem musik 
og applaus. Det var også en stor oplevelse at opleve Singh & Goldschmidt formidle krigens – her 2. 
verdenskrigs rædsler i ord og toner i børnehøjde. Pludselig havde vi et fælles sprog for nogle af 
verdenshistoriens mørkeste begivenheder – begivenheder, som vi desværre nu er konfronteret med på 
tætteste hold. Det er det, som kunsten og musikerne kan, og det gjorde de til Klassisk Efterår Tølløse 
2021   
 
Til efteråret gør vi det hele igen! I år arbejder vi på at optimere frivillig-arbejdet lidt mere, så festivalen 
udbyder konkrete opgaver, som man melder sig på. Det er vi ved at kigge på – hvis der er en i aften, som 
har stor erfaring med lige netop det, og som gerne vil hjælpe os videre med at få defineret opgaver, så vil 
jeg rigtig gerne mødes om det her i foråret. 
 
I år bliver der igen fire koncerter. Vi kan se frem til en koncert på Aastrup Kloster, men ellers holder jeg 
kortene lidt tætte på kroppen endnu i forhold til koncertsteder og musikere.  
Dog kan jeg sige, at vi udvider samarbejdet med Holbæk Kommune i det, at vi indstifter en talentpris, 
som gives til et ungt klassisk lokalt talent fra Holbæk Kommune. Prismodtageren kommer i spil til 
festivalen på den ene eller anden måde. I år bliver det via en offentlig (fri entré) masterclass, hvor 
talentet undervises af en af festivalens musikere. På den måde bliver publikum inviteret helt ind i 
maskinrummet i det store arbejde, der går forud for koncerterne.  
Vi har også kontakt til FORS om et par små gratis optaktskoncerter på genbrugspladsen i weekenden før 
festivalen. Det skal nok blive festligt! 
 
Jeg er nået til ende i vores beretning, og jeg vil gerne til slut takke Fællesskab Tølløse for det gode 
samarbejde og den store velvilje overfor festivalen.  
 
På vegne af Klassisk Efterår Tølløse, 
Frederik Støvring Olsen 

  



ErhvervsFællesskab Tølløse 

Beretning på Fællesskab Tølløses generalforsamling d. 24. marts 2022. 

 

ErhvervsFællesskab Tølløse (EFT) blev oprettet i begyndelsen af 2019. Formålet var at samle 
erhvervsvirksomheder for at have en stemme i Holbæk Erhvervsforum og Holbæk kommune. 

Der har siden være forsøgt at få et levedygtigt projekt til fungere. Indtil videre er det kun delvis lykkes, 
men der gøres fortsat forsøg på det. 

Som udgangspunkt er det vigtigt, at Tølløse, som kommunens 3. største by, også har en stemme på 
erhvervsområdet. Det tilføre byen så meget. 

- Vi bliver hørt 

- Vi får del i nogle goder.  

Et eksempel er blomsterkummerne og blomsterne, som stod flere steder i byen, og lysfestivalen, som blev 
afholdt i februar måned 2022, var også et resultat af, at Tølløse har en erhvervsforening. 

Om Erhvervsfællesskab Tølløses fremtid må jeg sige, at den afhænger af, om erhvervslivet vil det. Hvis 
der ikke er nogen, der vil tage et medejerskab af det og gå ind i projektet og lede det, kan det blive 
nødvendigt at nedlægge det igen, men det vil være en skam for erhvervslivet og for Tølløse. 

 

 

 

 

Læseklubben i No.1 
Læseklubben i No.1 blev stiftet i 2018 og har for tiden 11 medlemmer. Vi læser 6 bøger i vintersæsonen. 
Før Coronaen havde vi også et forfatterbesøg hvert år. Vi forventer, at biblioteket genoptager disse 
forfatteraftener. 
Inspiration til hvilke bøger vi skal læse, får vi bl.a. af bibliotekets gennemgang her i No1 af årets bøger. 
Den sidste bog vi har læst i år var ”Jeg er Dina”.  Vi sluttede sæsonen med at se filmatiseringen af bogen 
og spiste en gryderet sammen.  
Niels Laasholdt 
20.03.22 
 
 
 
 
 

Strikkecafe 
 
Strikkecafe blev startet i 2020, men har som alt andet været præget af covid 19. 
Strikkecafeen er kommet godt i gang og er den sidste mandag i hver måned, undtagelse er juli måned hvor 
der er sommerferie og så december hvor det er midt i måneden. 
Der er et sted mellem 10 – 15 strikkere der kigger forbi hver gang. 
Alle er velkomne. 
Vi planlægger med at der 1- 2 gange om året vil være et foredrag eller workshop om året. 
Vi har haft to foredrag hvor der var henholdsvis ca 20 og 64 deltagere. 
På Tølløse Fællesskabs hjemme side kan man under ”det sker” klikke på Strikkecafeen og der se datoer 
for strikkecafeen, hvis man ikke kan huske det og der vil man også kunne se om der foregår andet end 
hygge og stik, fx som før nævnt foredrag eller hvor en af strikkerne lærer fra sig fx ”italiensk lukning” 
Oversigten over aktiviteter, vil løbende blive opdateret. 
Der er foredrag d. 25. april med Karen Lauger.   
 
 



Lidt fra Stigruppen til Generalforsamling Fællesskab Tølløse 24. marts 2022 
 
Jeg hedder Majbrit Svarre Larsen og er tovholder i stigruppen. 
Gåture i Tølløse og omegn hver uge i sommerhalvåret/hver måned i vinterperioden 
Siden generalforsamling sidste år har vi haft 3 historiske byvandringer i Tølløse by (Jernbanevej, 
Kvarmløsevej og Tølløsevej) i samarbejde med lokalhistorisk forening. Rigtig mange deltog – tak for 
opbakningen og ikke mindst til de personer, der bidrog med historier/fortællinger om byens særlige 
kendte mennesker. 
I juli i år vil vi prøve med 3 kirkevandringer – 2 til Gl. Tølløse kirke og 1 til Soderup kirke. Alle er 
velkomne. 
 
Vi havde gåture i efteråret 2021 til bl.a. Ebberup skoven og den gl. Midtbane, Franciskas Minde og ugen 
efter en udsolgt rundvisning på Aastrup kloster ved Stiftsforvalter oberst Søren Bo Bojesen. Fantastik 
oplevelse – 1000 tak for den. 
Vi havde en gåtur i Fledskoven i Nr. Vallenderød, besøg på Tølløse spejdernes reservat ad hemmelige 
stier. Ja ja var vi mange der tænkte. Vi kender da skoven. Men jo de var hemmelige – faktisk tror jeg at 
jeg ikke ville kunne genfinde stierne. 
I 2022 startede vi med en tur til Vintre Mølle – en tur vi gik i sommer, men det var hyggeligt at se samme 
tur på en anden årstid.  
Her i marts havde vi fundet til Valsølille skoven. Her var der ikke mange der havde været før. Vi så Ejlers 
eg og remisen, som nogle måske kender i forbindelse med Sporvejsmuseet i Skjoldenæsholm. 
Skærtorsdag går turen til Maglesø. Holbæk kommune har fået beskåret buske og træer rundt om søen 
samt udskiftet de gamle sveller, så nu er det på tide at den tur er på programmet igen. 
9. maj går turen til Brorfelde observatorie grønne område. 
Vi har mange ture i støbeskeen. Følg med i Nyhedsbrevene, Fællesskabets hjemmeside og på Facebook. 
Der har været en rigtig god tilslutning til turene og vi håber at det bliver i samme i 2022. Det gør det hele 
værd at arrangere. 
Vil du være turleder, så bare kontakt mig på sti@faellesskabtollose.dk. Du skal kun kende til en sti på ca. 
5 km der kan gås på ca. en time i nærheden af Tølløse. 
 
Der er så mange gode grunde til, at man skal gå. Det er sundt på alle måder – det holder kroppen og 
hjernen frisk. Det er bare på med et par fornuftige sko og så med ud at gå en tur. 
1000 tak til jer der kommer og går med hver gang eller bare en gang i mellem. 
Tak for samarbejdet i gruppen og for at vi er en del af fællesskab Tølløse. 
Tak 
 

 

mailto:sti@faellesskabtollose.dk

