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TØLLØSE I FREMTIDEN 
 

… og fremtiden i Fællesskab Tølløse 
 
 

Ideudviklingsmøde 
Torsdag d. 9. august 2021, kl. 19.00 i No1 
 
I sidste nyhedsbrev annoncerede vi, at vi holder en workshop om fremtiden i Fællesskab Tølløse og Tølløse.  
Der er nu oprettet en begivenhed på facebook, hvor hele byen inviteres til at deltage i workshoppen. 
 
Jeg vil opfordre foreningens medlemmer og venner til at møde op denne aften og aktiv deltage i udviklingen 
af ideer, som kan blive køreplanen for de næste 5 år. 

 
På den næste side er gengivet den invitation, der er lagt på facebook.  
 
Se også Midtsjællands Folkeblad i denne uge, hvor der er en større artikel om workshoppen. 
 
Vi skriver, at tilmelding ikke er nødvendig, men jeg vil alligevel opfordre dig til at gå ind på facebook 
opslaget og tilkendegive, om du deltager og at du deler opslaget/begivenheden. Du kan ramme 
facebookopslaget her: 
https://www.facebook.com/events/240754431385875?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%
22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D 
 
 
Du kan allerede nu komme med ideer eller indslag til mødet her:  

https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese 
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https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese?fbclid=IwAR2AwHY1-e2Zt2MVQH9QIF0439Q9g089PwDOuTJ3hkEqQ02rLzx7dyROqj8


 

Tølløse i fremtiden 
 

Vær med til at forme, hvad der skal ske i Tølløse de næste 5 år. 

Fællesskab Tølløse har i mere end 7 år arbejdet for udvikling af Tølløse. Mange resultater er 

opnået, bl.a. 

 Køb af ejendommen Tølløsevej 1 og omdannet den til Kulturhus No1 

 Genoplivning af Tølløse Festival 

 Mange koncerter og kulturelle arrangementer i No1 

 Ny festival Klassisk Efterår Tølløse 

 Senest etablering af Tølløse Fælled  

 Fællesspisning hver torsdag 

 Stigruppen der arrangerer mange vandreture, også med fortællinger 

 Erhvervsfællesskab Tølløse 

 Forskønnelse bl.a. ved pasning af de grønne arealer i området omkring No1 

 og meget, meget mere. 

Vi ønsker at sætte nye mål for Tølløse for de næste 5 år, og vi ønsker at alle byens borgere 

deltager i samtalen om, hvad de skal være 

 

INVITATION 
Har du .. 

 ideer til noget, der kan udvikle Tølløse endnu mere?  

 forslag eller ideer til noget, som allerede er, og som du ser, kan gøres bedre? 

 interesse for noget, som du kunne tænke dig at udvikle i samarbejde med andre? 

 bare lyst til at være med, hvor ting sker? 

 lyst til at være medarbejder i et projekt? 

 organisatoriske evner, og kan få ting til at ske? 

 andre evner eller kompetencer, som du kunne tænke dig at bidrage med i et aktivt fællesskab? 

 

...så inviteres du hermed til ideudviklingsmøde 
 

 

Torsdag d. 9. september 2021 

kl. 19.00 i No1 

 

Tilmelding er ikke nødvendigt - bare kom!   

 

Du kan allerede nu komme med ideer eller indslag til mødet her: https://holbaek.citizenlab.co/da-

DK/projects/toelloese 

 
Henvendelse angående dette møde, skal rettes til Jens Algot, telefon 22 66 72 73 

  

https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese?fbclid=IwAR2AwHY1-e2Zt2MVQH9QIF0439Q9g089PwDOuTJ3hkEqQ02rLzx7dyROqj8
https://holbaek.citizenlab.co/da-DK/projects/toelloese?fbclid=IwAR2AwHY1-e2Zt2MVQH9QIF0439Q9g089PwDOuTJ3hkEqQ02rLzx7dyROqj8


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. 200/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/frivillig-
tilmelding/ 
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  

http://faellesskabtollose.dk/
http://faellesskabtollose.dk/bliv-medlem/
http://faellesskabtollose.dk/bliv-frivillig/
http://faellesskabtollose.dk/aktiv-i-cafeen/
http://faellesskabtollose.dk/gronne-maend/
http://www.toelloesefestival.dk/frivillig-tilmelding/
http://www.toelloesefestival.dk/frivillig-tilmelding/
mailto:frederik@klassiskefteraar.dk
mailto:nlaasholdt@mail.dk
mailto:sti@faellesskabtollose.dk
mailto:tinafredsoe@gmail.com
mailto:formand@faellesskabtollose.dk
http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

