
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, april 2022 – uge 13 
 
 
 
 
Dette korte nyhedsbrev udsendes for at minde om 3 arrangementer der er lige om hjørnet. Et mere ordinært 
nyhedsbrev udsendes lige efter påske. 
 
 
 

DET SKER NU 
 
 
 

Ren by 2022 i Tølløse 
Søndag den 3. april 2022 kl. 09.00. Mødes ved No1. 
 
 
Af Kjeld Sørensen 
 
Tølløse er igen i år med i den landsdækkende kampagne REN BY 2022, 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 3. april 2022, hvor vi mødes 
kl. 9.00 udenfor 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 forholdsregler omkring 
Covid-19. Vi mødes udenfor No1 på Tølløsevej 1 og er det 
godt vejr, serverer vi kaffen og kagen på pladsen foran 
No 1 – inden vi fordeler indsamlingsruterne.  
Vi samler ind i hele byen. 
 
Vi forsøger at dække hele Tølløse By. Som deltager får 
du udleveret gribetang, handsker, gul sikkerhedsvest og 

to sække. De ene er beregnet til dåser, glas og hård plast. Den anden er til restaffald. Danmarks 
Naturfredningsforening og Holbæk Kommune leverer affaldssækkene.  
Du får også udleveret et lille kort over det indsamlingsområde, du er tildelt. Vi håber på denne måde, at vi 
sammen kan dække alle områder i byen.  
 
I Tølløse by har vi i år særligt fokus på ”Kaninskoven” og parkeringsarealerne omkring Mosttorvet, samt 
indfaldsvejene til Tølløse: Hjortholmvej, Kvarmløsevej og Sønderstrupvej, hvor der til tider flyder rigtig 
meget affald.  
 
Skoleelever er med 
Vi har kontakt til alle fire skoler i Tølløse om at deltage aktivt i indsamlingen, Sejergårdsskolen dækker 
området omkring Vestergade og Østergade m.v., Tølløse Privat- og Efterskole dækker Kvarmløsevej, Pilevej 
og Plantagevænget. Tølløse Skole tager sig af et område omkring Tølløsevej, Hjortholmvej og Sportsvej, 
medens 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 
mandag den 28. marts til fredag den 1. april 2022 i 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 No1 for at blive optalt og fotograferet. 
Derefter vil det blive afleveret på genbrugspladsen i Tølløse.  
 
I Tølløse er REN BY 2022 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, som alle er 
fra Tølløse. 
 
 
 

Koncert – Pepper Spray 
Fredag d. 8. april 2022 kl. 19.30 i No1 (dørene åbnes kl. 18.30) 
 

Af Jesper Knudsen 
 

Deltag med venner!! 
Så er der koncert med kvintetten Pepper 
Spray, som hylder de legendariske Pepper 
Adams/Donald Byrd plader fra 1960’erne. 
 
Kvintetten består af Niels Oldin, 
barytonsaxofon, Lars Søberg Andersen, 
trompet, Mads Søndergaard, klaver, Jakob 
Roland, bas og Andreas Fryland, trommer 
 
Niels Oldin, der bor i Tølløse, er en alsidig 

og farverig musiker, uddannet fra musikkonservatoriet i Den Haag, Holland, og siden ofte hørt såvel på 
københavnske jazzklubber som på festivaler over det ganske land. Han har bl.a. spillet med Bo Stief, Erling 
Kroner, Leonardo Pedersen og Ib Glindeman. Han behersker både alt- og tenorsaxen, men er mest 
udtryksfuld når han spiller på sin tunge barytonsax. 
Den norske trompetist Lars Søberg Andersen har bosat sig i Danmark, hvor han bl.a. har medvirket i Tivolis 
Bigband og Niels Jørgen Steens Monday Night orkester. 
De to blæsere bakkes fint op af den storspillende og humørfyldte Mads Søndergaard ved klaveret og af de 
to solide rytmefolk Jakob Roland og Andreas Fryland på henholdsvis bas og trommer 
 
Thorbjørn Sjøgren skriver om kvintetten: "Jeg havde kun planlagt at blive til et enkelt sæt, en nylig lørdag 
eftermiddag i Jazzcup. Men efter den første times musik måtte jeg indse, at det ville være at snyde mig 
selv, hvis jeg ikke tog det hele med.” 
“Kvintetten Pepper Spray var ikke bare gedigent veloplagt, men spillede også musik af en type, som med 
sine rødder i de sene halvtredseres opdaterede bebop-udtryk, ikke er specielt mærkværdig, men i kraft af 
hovedinspirationen fra barytonsaxofonisten Pepper Adams alligevel har en lidt anderledes drejning.” 
 
“Kvintettens barytonspiller Niels Oldin havde et fint greb om inspirationen fra Adams uden på nogen måde 
at nærme sig det klonede, også han med en antydet knurren i det klanglige og en tiltalende livfuldhed i 
fraseringen(...)” 
 
“En vel anvendt lørdag eftermiddag, bestemt. Og afgjort et genhør værd.” 
 
Billetter kr. 115,00 finder du:  HER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://billetto.dk/e/pepper-spray-the-cool-sound-of-the-sixties-billetter-616155


Borgermøde 
Orienteringsmøde vedr. ny bebyggelse på Mostgrunden i Tølløse 
Mandag d. 4. april kl. 19.00 – 20.30 i No1 
 

Af Flemming Sommer 
 

I samarbejde med Tølløse Lokalforum afholder 
Holbæk Kommune orienteringsmøde forud for 
udarbejdelse af lokalplan for boliger på 
mostgrunden. 
 
Holbæk Kommune har igangsat ny lokalplanlægning 
forud for opførelse af ny boligbebyggelse på den 
tidligere mostfabrik centralt i Tølløse.  
Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning 
om 105 nye etageboliger med tilhørende friarealer, 
vejadgang og parkering. På mødet vil det foreløbige 
forslag til bebyggelsen bliver præsenteret og der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

 
Læs mere om projektet her: https://planer.holbaek.dk/.../1913-lokalplanforslag-for.../  

 
 
 
 
 

VIL DU VÆRE MED? 
 
Fællesskab Tølløse er en forening, der er aktiv på mange områder. Foreningen er dynamisk og optager gerne 
nye interessegrupper, der ønsker at starte en aktivitet, evt. som en selvstyrende projektgruppe. 
 
Ønsker du at være med, kan det ske på flere måder. 
 

• Meld dig ind i foreningen og støt med et kontingent, som p.t. er på kr. 250/år 

• Bliv frivillig i en eller flere aktiviteter. 

• Har du, evt. sammen med andre, en aktivitet du ønsker at udvikle, kan den optages som et projekt. 

• Bliv hjælper på forskellige måder. 
 
Se mere om Fællesskab Tølløse på vore hjemmeside: http://faellesskabtollose.dk/ 
 
Ønsker du at melde dig ind i Fællesskab Tølløse? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-medlem/ 
Ønsker du at blive frivillig? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-frivillig/ 
Ønsker du at blive aktiv i cafeen? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/aktiv-i-cafeen/ 
Ønsker du at blive ”En grøn mand”? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/gronne-maend/ 
Ønsker du at blive frivillig på Tølløse Festival? Klik her: http://www.toelloesefestival.dk/tilmelding-som-
frivillig/ 
Ønsker du at være frivillig på Klassisk Efterår Tølløse? Skriv til: frederik@klassiskefteraar.dk 
Ønsker du at blive en del af litteratur-læseklubben? Skriv til: nlaasholdt@mail.dk 
Ønsker du at blive en del af stigruppen? Skriv til sti@faellesskabtollose.dk 
Ønsker du at blive en del af strikkecafén? Skriv til: tinafredsoe@gmail.com 
Ønsker du at blive en del af Erhvervsfællesskab Tølløse? Skriv til: formand@faellesskabtollose.dk 
 
 
 

 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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