
 

 

Erhvervsfællesskab Tølløse 
 
 

LYSFESTIVAL 
Kom og deltag – alt er gratis 
 
 

Baggrund 
De fire handelsforeninger i Holbæk Kommune, Tølløse, Svinninge, Holbæk og Jyderup, går sammen om at 
sætte strøm til en ny lysfestival, som skal sprede både lys og glæde i den mørke tid. Holbæk Kommune, 
Sparekassen Sjælland-Fyn og Andel støtter op om tiltaget i en tid, hvor opbakningen til det lokale erhvervsliv 
er afgørende.   
 
De fire handelsforeninger i Tølløse, Svinninge, Jyderup og Holbæk samarbejdede allerede i sommer med 
støtte fra Holbæk Kommune om en blomsterfestival, og derfor ønsker de at styrke samarbejdet yderligere. 
Det er netop i tråd med den vision, at der sættes strøm til den kommende lysfestival, som er planlagt i et 
tæt samspil byerne imellem. 
 
Lysfestivalen bliver afviklet i februar 2022 og kan betegnes som en vandrefestival, hvor den først løber af 
stablen i Tølløse i uge 5, Svinninge i uge 6 og Holbæk i uge 7 for så at slutte af i Jyderup i uge 8. Til 
lysfestivalen bliver de fire byer lyst op af smukt lys ved forskellige installationer, ligesom der vil være 
forskellige aktiviteter, såsom konkurrencer og andet, for både børn og voksne, så alle har lyst til at deltage 
i lysfestivalens vandring rundt i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysfestivalen i Tølløse i uge 5 

I Tølløse har Erhvervsfællesskab Tølløse opgaven med at afvikle Lysfestivalen. 
Festivalen i Tølløse bliver dels flot belysning på installationer og på udvalgte bygninger og dels fortællinger 
eller arrangementer afholdt i og omkring disse bygninger. 
Tanken er også at sætte spot på noget af byens historie ved de arrangementer der afholdes (se programmet). 
Dette vil være en god mulighed for at lære din by nærmere at kende.  
Det hele slutter med en festlig eftermiddag søndag d. 6. februar med Holbæk Garden, der går fra Kalkstene 
på Fælleden til No1 ledsaget af et fakkeloptog. I No1 bliver der fortællinger om markante bygninger og 
mennesker i Tølløse gennem årene. 
 
 
Lys opsættes følgende steder: 

• Egern opsat på pladsen foran ”No1” 

• Uplights opsat på Elværket i gavl og Maskinfabrikken på langside (Sofievej) 

• Uplights opsat på 1 side af Købmandsgården mod vejen (Jernbanevej) 

• Uplights opsat på 1 side af Det Gamle Posthus mod vejen (Jernbanevej) 

• Paradise Tree 4 stk. opsat på Mosttorvet 

• Uplights opsat på Fælleden på Kalkstenen 

• Lys på Gl. Tølløse kirke 

• Lys på brugsen ved mosttorvet 

• Fontæne opsat på åbent areal foran Tølløse Privat- og Efterskole (Kvarmløsevej) 



• Uplights opsat på Sejergaardsskolen i gavl og 2 sider mod gårdsplads (Sejergårdsvej) 

 

Program for festivalen 
 
Mandag d. 31/1 kl. 19.00: Nytårs- og lyskoncert i Tølløse Kirke.  Elever fra Sejergaardsskolens Musikskole 

(4. – 9. kl.) vil synge og spille musik med temaet ”Lys”. Kirkerummet vil være dekoreret med både levende 

lys samt digital lyskunst, der opsættes af skolens elever. 

 

Tirsdag d. 01/2 kl. 19:30: Åbent hus i Baptistkirken. Der vil være lys i kirken og kirken byder ind med 

korsang og fortælling om kirken. 

 

Onsdag den 2/2 kl. 19.00: Gudstjeneste onsdag d. 2/2 med temaet; Lysfest ved Kyndelmisse. Der vil i 

kirke være fyld med levende lys, ligesom der vil være belysning på kirken 

 

Onsdag den 3/2 kl. 17.30. Koncert foran Sejergaardsskolens Hovedbygning: Elever fra Sejergaardsskolens 

Musikefterskole laver en kort, udendørs koncert samt lysshow 

 

Torsdag den 3/2 kl. 19.00 Show ved Tølløse Privat og efterskole: Danseholdet fra Tølløse privat og 

efterskole lave danseopvisning i mørket. 

  

Søndag den 6/2 kl. 15.30 Holbækgarden og fakkeloptog:  Holbæk Garden spiller ved kalkstenen. Derefter 

går de til No1 hvor de spiller sidste nummer kl. ca. 16.15. Mens Holbæk Garden går til No1 vil der være 

fakkeloptog med spejderne. Spejderne står også for at lave et bål ved kalkstenen, så faklerne kan antændes.  

 

Søndag den 6/2 kl. 16.30 Foredrag i No1 om markante bygninger og mennesker i Tølløse Lokalhistorisk 

Arkiv laver foredrag om markante bygninger og mennesker i Tølløse gennem årene. Foredragsholder er Inge 

Lis Madsen som undervejs suppleres af Sara Fokdahl, ejer af Elværket og Maskinfabrikken.  

 

 

Fotokonkurrence 
 

Tag et foto af den lysinstallation i Tølløse du synes er flottest 
og send det på mail til lysfestival@sn.dk – skriv ”Tølløse” i 
emnefeltet og påfør navn, adresse og telefonnummer i 
mailen. Foto skal indsendes senest søndag d. 6. februar 
 
Vinderne af konkurrencen udtrækkes mandag d. 7/2 (By og 

Land trækker vinderne) og bliver kontaktet via mail      . Efter 

endt lysfestival vil de samlede vindere blive annonceret i By 
og Land.  

 

 

Præmierne er: 

1 præmie: kr. 2.500, - Brasserie Mosten 
2 præmie: kr. 1.500, - Brugsen 
3 præmie: kr. 1.000, - Brugsen 
 
 
 
 
 
 

 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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