
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, april 2021 
 
 

 
 
Corona 
 

 
Det lysner i horisonten 
 
Med regeringens seneste udmelding om genåbning af 
samfundet, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at 
vi kan åbne No1 fra den 6. maj – dog med forbehold, 
hvis smittesituationen ændrer sig i den forkerte 
retning. 
 
Cafégruppen planlægger åbning af caféen, og der 
planlægges også afholdelse af kulturarrangementer 
igen. Al åbning kommer til at ske med de 
restriktioner og begrænsninger, som må være 

gældende. Det er derfor ikke muligt at være mere konkrete nu, men vi melder ud, når der er afklaringer. 
 
 

Åbningskoncert: B-siden 
Fredag den 7. maj 2021 kl. 19.30 i No1 
 

Om alt går vel, er der igen koncert i 
Tølløse, fredag den 7. maj kl. 19.30, hvor 
Roskildebandet B-Siden spiller på No1’s 
skrå brædder.  
 
Åbningskoncerten efter corona-nedlukning 
bliver en fest. Du inviteres indenfor i fire 
bankende musikhjerter, hvor alle mand 
skriver tekst og melodi til det, der bedst 
beskrives som dansk folkelig pop. På 
scenen står forsanger Simon Karlshøj og de 
tre guitarister (Mikkel Wiesner, Alexander 

Cortez og Teis Thomsen), der spiller både bas, mandolin og guitar på skift. Kvartetten bringer det folkelige 
danske sprog tilbage på musikscenen, inspireret af den danske sangskat, og viderebringer deres synspunkter 
og refleksioner til nye generationer.  
 
B-siden spillede første koncert en sensommerdag i 2016. Siden er det blevet til supportgigs for blandt andet 
Katinka, Hjalmer og Poul Krebs samt optrædener på: Himmelstorm Festival, Grenaa Gademusikerfestival 
(Vinder af Juryprisen 2019), Ild I Gilden, Byparken i Roskilde og Tønder Festivalens Campingscene. Senest 
spillede de en forrygende koncert på Tølløse Festival 2019. 
 
Der vil være krav om afstand og brug af mundbind, og formentlig også coronapas. Vi kender ikke de nøjagtige 
krav, før de meldes ud af regeringen – ca. midt i april. 
 
Vi udbyder et antal billetter ud fra de regler, der var forud for nedlukningen i december 2020. Såfremt 
vi skal reducere i antallet, vil princippet ”først til mølle” gælde. Det vil sige, at sidste købte billetter 
bliver annulleret og billetprisen refunderet.  
 
KØB biletter for kr. 100,00 + gebyr HER 
 

https://billetto.dk/e/koncert-b-siden-billetter-519010


NYT om Tølløse Fælled 
 
Selv om der har været stille om Tølløse Fælled, og projektgruppen desværre ikke har kunnet mødes p.g.a. 
corona, så sker der alligevel ting og sager.  
 
Byens borgere har været meget flittige til at bruge området – også selv om det slet ikke er færdigt. Især i 
perioden med sne var der gang i aktiviteterne. Der blev kælket, og der blev skøjtet og spillet ishockey på 
den frosne sø. 
 

Grønt lys for endnu en sø  
Vinteren er også blevet brugt til at få en 
tilladelse til at lave en sø mere på 
arealet. 
 
I december lavede parkgruppen et 
projektforslag til sådan en sø. Forslaget 
blev sendt til Holbæk Kommune for at få 
tilladelse. Og der er nu givet grønt lys for 
projektet. 
 
Søen etableres i områdets sydøstlige 
hjørne, hvor der allerede i dag står 
småpytter med vand. Der er i området 

begyndende opvækst af piletræer. Jordoverfladen er dækket af mosser m.m.  
 
Hvad vi gerne vil lave? 
Vi vil skabe en sø ved at grave et langstrakt øst-vestgående bassin med en dybde på op til 1,5 m. Vandet til 
søen skal komme fra det opland, der tidligere har leveret vand til arealet. Vi forventer, at det er vand fra 
området mellem de sydlige boliger på Dalvænget og jernbanen - og sikkert også fra banearealet. 
 

Søen vil få en længe på op til 25 meter og en bredde 
på 15 meter. Området kan dermed blive omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3, men søen vil blive en sø, 
hvor det vil være svært for fisk at leve. Det er vores 
mål, at søen skal være et egnet yngle- og levested 
for padder - bl.a. frøer og salamandere. 
 
Søen vil blive udformet med en ujævn bund, så der 
ved en delvis udtørring af søen vil opstå små bassiner 
uden kontakt med hinanden. Der vil i søen blive 
udlagt sten og grus i udvalgte områder. Søens 
skrænter vil blive etableret med en lav hældning. 

 
Ved at etablere et par stenbunker i områdets periferi 
og måske også et sandareal med småsten på et 
sydvendt areal, håber vi, at der kan skabes gode 
forhold for padderne - og at også markfirben, der 
sikkert findes ved banearealet, kan finde ind i 
området. 
 
Hvornår? 
Tidspunktet for etableringen ligger endnu ikke fast. 
Men der skal være noget mere tørt på arealet, før 
det sker. Formentlig hen over forår/sommer. 

 
 
Forårsarbejdet er ved at gå i gang 
Årstiden er nu inde til at etableringsarbejdet på Tølløse Fælled kan gå i gang igen. Inden for kort tid vil der 
blive sået græs, stierne bliver færdiganlagt, og der plantes lidt flere træer.  
Gå en påsketur i området og følg med i udviklingen.  

 

 



NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Generalforsamling 
Ifølge vores vedtægter, skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Med det 
nuværende forsamlingsforbud, har det ikke været muligt at opfylde dette. Generalforsamlingen udsættes 
til et senere tidspunk i foråret. Det melder vi ud om 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 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 eller 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 og som skal være med 
til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse, No1 som spillested og Tølløse i almindelighed 
ud over det helt lokale område. 

- Flere personer, der vil være praktiske hjælpere ved koncerter / arrangementer i No1, f.eks 
med opsætning af lys, stole m.m. 

 
Kontakt formanden, Jens Algot, på telefon 22 66 72 73 eller på mail kontakt@faellesskabtollose.dk, hvis du 
har ønske om at være aktiv i ledelsen eller være med på andre opgaver. 
 
 
 

NYT FRA PROJEKTERNE 
 
Som mange véd har stigruppens ture været aflyst på grund af 
Corona, og turen i april vil også blive det. Stigruppen vil gerne 
sige tak til alle, der har arrangeret ture. Vi håber, I har lyst til 
at gennemføre turene senere. 

 
Vi glæder os til at vise bænken på højen ved rundkørslen. Forhåbentlig vil det blive på den tid, hvor de 
mange vilde blomster på stedet vil stå i flor. Bænken ved Dalstrøget vil blive flyttet til et andet sted i byen. 
 
Stigruppen får flere henvendelser om spørgsmål omkring stier. I nogle tilfælde har vi henvendt os til 
kommunen for at få opklaret nogle spørgsmål. Ét af dem var stierne ved Maglesø, som er lidt vanskelige, at 
gå på. Kommunen har skrevet tilbage, at netop her vil de gå i gang med en renovering. Det glæder vi os til. 
Desuden kan vi tilføje, at Hovstien i Kvarmløse faktisk bliver bedre og bedre. Måske er det fordi, der er 
mange der går på den, eller også har vejfolkene i kommunen gjort et godt arbejde med at gøre den mere 
tilgængelig. Så tak for det. 
 
Hold øje med Fællesskab Tølløses hjemmeside, under Stigruppen, samt Facebook, for at se, hvornår der 
bliver arrangeret ture. 
 
 
 

Kalder alle frivillige!! 
Planlægningen af årets festival er i fuld gang. Gruppen bag 
festivalen bevarer optimismen og går all in på, at festivalen 
bliver en realitet i år. Det lysner derude, foråret er på vej og 
udmeldingen fra myndighederne er klar - vaccination fuldført i 
slutningen af juni.  

mailto:kontakt@faellesskabtollose.dk


Så nu er det tid til at melde dig under fanerne igen. Og vi har brug for al den hjælp 
vi kan få. Spændende arbejde ligger forude, da en helt ny plads skal bygges op og 
indvies den 21.08.21.  
 
Har du f.eks. lyst til at gøre en ekstra indsats for børnene på årets festival, så meld 
dig som frivillig i kategorien "aktiviteter/ansigtsmaling" på tilmeldingsformularen. 
 
Følg linket nedenfor og meld dig som frivillig, og vær med til at skabe en storslået 
fest som endegyldigt markerer afslutningen på en meget lang pandemi.  
 
http://www.toelloesefestival.dk/frivillig-tilmelding/ 
 
 
 

 
Forberedelserne til 2021-udgaven af Klassisk Efterår Tølløse er 
i fuld sving! 
  
Festivalen blev rigtig godt modtaget sidste år. Musikerne 
spillede nogle vidunderlige koncerter, og på trods af den store 

usikkerhed som COVID-19 medførte, gennemførte vi alle koncerterne - endda med tre ud af fire koncerter 
udsolgte! Da vi planlagde sidste års festival, anede vi ikke, hvad der ventede os i forhold til restriktioner, 
men heldigvis er festivalen ikke så afviklingstung, så vi kunne hurtig omstille os. Med de erfaringer i 
rygsækken og det faktum, at størstedelen af den voksne befolkning burde være færdigvaccineret til næste 
efterår, glæder vi os overordentlig meget til endnu en festival. Vi trænger simpelthen allesammen til at 
mødes til koncerter!  

 
Modellen med koncerter over fire dage holder vi fast i. 
Faktisk så introducerer vi et enkelt arrangement mere, 
så festivalen udover de fire koncerter også tilbyder et 
foredrag, og vi har fundet en virkelig dygtig 
foredragsholder.  
Hvem der kommer og spiller og taler i år offentliggør vi 
ultimo maj - og det glæder vi os til! 
  
Til gengæld kan vi godt løfte sløret for årets 
koncertsteder. I år kan vi byde velkommen til to nye 
koncertsteder; Tølløse Slots Efterskole, Hestestalden 
(åbningskoncert) og Soderup Kirke (stjernekoncert). 

Derudover er vi simpelthen så glade for, at Sejergaardsskolen (børne- og familiekoncert), Tølløse 
Baptistkirke (fyraftenskoncert) og No1 (musikalsk foredrag) igen har sagt ja til at åbne dørene for festivalen. 
  
Som et andet nyt tiltag planlægger vi at lave 
gratis pop-up-koncerter i gaderne i Tølløse i 
weekenden før selve festivalen. Vi vil så gerne 
have, at hele Tølløse kan mærke, at der er 
festival, og at der kommer nogle af Danmarks 
bedste klassiske musikere til byen. 
  
Det frivillige team bag festivalen er igen 
Frederik, Bente, Anne og Christopher. Det kan 
være, at vi skal udvide holdet lidt med den 
ekstra aktivitet.  
 
Dog kan vi altid bruge folk med særlige evner, og hvis du har særlige evner inden for grafisk design, web, 
foto, video, event, kultur eller noget lignende og gerne vil engagere dig frivilligt i dit lokalområde, så hører 
vi meget gerne fra dig. Skriv til info@klassiskefteraar.dk 
 
 
 
 
 

 

http://www.toelloesefestival.dk/frivillig-tilmelding/


NYT FRA TØLLØSE LOKALFORUM 
 
REN BY 2021 i Tølløse. 
Søndag den 18. april 2021 kl. 09.00 

 
Sammen gør vi Tølløse til en renere by. Kom og vær med 
og få en kop kaffe. 
Tølløse er igen i år med i den landsdækkende kampagne 
”REN BY 2021”, som arrangeres af Danmarks 
Naturfredningsforening. 
Kom og giv en hånd med at samle affald, så vores gader og 
grønne arealer bliver rene og pæne. Alle er velkomne. Tag 
din nabo, børnene eller hunden med og få lidt motion og 
frisk luft, mens du samler ind. 
 
Det hele foregår søndag den 18. april 2021, hvor vi mødes 
kl. 9.00 i Kulturhuset No1 på Tølløsevej. Tilmelding er ikke 
nødvendig, du kommer bare. Vi starter med en kop kaffe. 
Herefter går det så løs. 
 

Corona- forholdsregler 
Vi overholder naturligvis alle myndighedernes forholdsregler omkring Covid-19. Vi mødes udenfor No1 på 
Tølløsevej 1. Bliver vi flere end det tilladte antal forsamlede, skynder vi os at sende de første hold afsted. 
 
Vi samler i hele byen 
Vi forsøger at dække hele Tølløse By. Som deltager får du udleveret gribetang, handsker, gul sikkerhedsvest 
og to sække. Den ene er beregnet til dåser, glas og hård plast. Den anden er til restaffald. Danmarks 
Naturfredningsforening leverer affaldssækkene plus en pose kaffe. Du får også udleveret et lille kort over 
det indsamlingsområde, du er tildelt.  
I Tølløse by har vi i år særligt fokus på ”Kaninskoven” og parkeringsarealerne omkring ”Mosttorvet”, hvor 
det til tider flyder rigtig meget med affald. 
 
Skoleelever er med 
Alle fire skoler i Tølløse deltager aktivt i indsamlingen. Sejergårdsskolen dækker området omkring 
Vestergade og Østergade m.v. Tølløse Privat- og Efterskole dækker Kvarmløsevej, Pilevej og 
Plantagevænget. Kildedamsskolen tager sig af et område omkring Tølløsevej, Hjortholmvej og Sportsvej, 
imens Tølløse Slots Efterskole dækker en meget stor del af vejene i Gl. Tølløse. Herudover dækker skolerne 
naturligvis hele deres eget område. Skolernes indsamling vil ske løbende fra den 14. til den 18. september 
-  dagene op til indsamlingsdagen. 
 
Skiltevask med i købet 
Som særlige opgaver i Tølløse vil alle skiltene på indfaldsvejene blive vasket, og der vil blive fejet og ryddet 
op i gangtunnellen fra Kvarmløsevej til Tølløsevej. 
Alt affald vil i løbet af formiddagen blive samlet på pladsen foran No 1 for at blive optalt og fotograferet. 
Derefter vil det blive afleveret på genbrugspladsen i Tølløse. 
 
I Tølløse er ”REN BY 2021” organiseret i et samarbejde mellem Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokal Forum 
og tilrettelagt af en lille gruppe bestående af Klaus Engberg, Frank Christensen og Kjeld Sørensen. 
 
 
 
 
 
 

 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

