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FREMTIDEN I FÆLLESSKAB TØLLØSE 
 
Fællesskab Tølløse vers. 2.0 
Torsdag d. 9. september 2021 kl. 19.00 i No1 

 
Af Jens Algot 
 

Fællesskab Tølløse laver en woorkshop for alle 
lokale med interesse for byens og områdets 
udvikling.  
 
Deltagerne vil på baggrund af tidligere 
gennemførte og succesfulde projekter udvikle og 
tale om, hvad de næste mål skal være for 
Tølløse. 
 
Kom med dine ideer og drømme og put dem ind i 

en proces sammen med andres ideer og drømme. I fællesskab gennemløber vi et spændende forløb, 
som helt sikkert vil resultere i nye mål og standarder for Tølløseområdet for de næste 5 år. 
 
Forud for dannelsen af Fællesskab Tølløse, gennemførte vi et ideudviklingsmøde i maj 2014 med henblik på 
at byen i fællesskab fandt frem til ting, som man ønskede at gøre for Tølløse og os selv. Der var en meget 
vellykket proces og de udvalgte fokuspunkter har siden været en rettesnor for de projekter og initiativer, 
som er udsprunget fra Fællesskab Tølløse. Næsten alle de udvalgte punkter er nu gennemførte.  
Vi ønsker at gentage successen, og opfordrer hele byen / området til at tage del i dette nye 
ideudviklingsmøde. Alle er velkomne. Alle ideer er velkomne.  
Vi ønsker at alle, der har interesse for områdets udvikling vil deltage og medlemskab af Fællesskab Tølløse 
er absolut ingen betingelse – næsten tværtimod. 
 
 

 

DET SKER NU 
 
Blues og stand-up er tilbage i No1 
 
Af Jesper Knudsen 
 

Corona har forsinket planlægningen af No1s program både for efteråret og foråret 2022. Men nu er to 
arrangementer sat på plakaten. 
Fredag den 26 november er blues tilbage i No1. Det er de garvede musikere fra Blueskartellet, der leverer 
de blå toner.  Flere af gruppens medlemmer optrådte på Tølløse Festivalen tilbage i storhedstiden i 90’erne. 
Og de har optrådt flere gange i No1 i forbindelse med Blues Friday i november, der som altid afholdes på 
Black friday. 
Også stand-up er retur i No1 efter et par års pause. Det er STAND-UP STUENS Comedy Surprise Tour, der 
rammer No1 en fredag aften i januar 2022. Den endelig dato bliver snart annonceret. 
 
Der er flere arrangementer som p.t. er under planlægning, herunder et efteråret. Mere herom i næste 
nyhedsbrev. 
 

 



Tølløse Fælled åbnes nu officielt 
Lørdag d. 21. august 2021 kl. 11.00 ved Klimasoluret på Tølløse Fælled 
 

Af Jesper Knudsen 
 

Mange har allerede gået tur med 
børnene og hunden på fælledens 
grusstier. Og i vinters blev der kælket 
og spillet ishockey på områdets 
vandhul.  
 
Men der er endnu ikke foretaget en 
officiel åbning.  Det råder vi nu bod på.  
Derfor inviteres alle til et lille glas 
bobler - så længe lager haves. Det sker 
på områdets højeste punkt ved 

klimasoluret. Der vil sikkert blive holdt en lille tale eller to. 
 
Det er i år 50 år siden Tølløse Kommune købte jorden. Det er 40 år siden de første planer om en bypark på 
området blev luftet, og så er det 20 år siden, at arealet blev udlagt til bypark. 
 
Og nu er det altså lykkedes med fantastisk støtte fra både borgere, virksomheder og Holbæk Kommune at 
skabe et fælles område for byens borgere. Kom og vær med til at indvie Tølløse Fælled. 
 
 

Tølløse Festival – Open Air 2021 
Lørdag d. 21. august 2021 fra kl. 13.30 
 
Af Steen Bjerregaard 
 

Så er der under tre uger til Tølløse Festival 2021. Vi 
glæder os meget til at afvikle festivalen for første 
gang på den nye ”hjemmebane” Tølløse Fælled. 
Grib chancen og vær med til at indvie Tølløse 
Fælled med et ordentligt brag af en Tølløse 
Festival. 
Musikprogrammet er fastlagt som det fremgår af 
plakaten. Tølløse Festival kan som tidligere år 
præsentere lokale bands, og der er både 
gengangere og nye unge talenter på programmet. 
 
Vi er utroligt glade for den lokale opbakning, både 
fra bands, fra frivillige og fra virksomheder. Vi har 
en række lokale virksomheder, som har støttet 
festivalen gennem alle årene fra 2017. Vi fortsætter 
vores partnerskabsaftale med Sparekassen 
Sjælland-Fyn, der også indebærer økonomisk 
støtte. Vi har også igen fået økonomisk støtte fra 
Sparekassen Sjælland Fonden og de lokale 
virksomheder SuperBrugsen, Aluline og Q-Interline. 
Hertil kommer de mange virksomheder, der hjælper 
os med lån af udstyr og gratis transport m.v., og 
donerer gaver til vores tombola på festivalen. Se en 
oversigt over alle vores sponsorer på Tølløse 
Festivals hjemmeside og på vores sponsortavle på 
festivalen. Holbæk Kommune støtter festivalen 
2021 med en underskudsgaranti og med lån af 
udstyr fra kommunens nye eventbank. 
 
Du køber din billet hos billetto.dk – der er kun 1.000 
billetter til salg. Ud over adgang til festivalen og en super oplevelse, giver billetten dig også mulighed for 
at støtte de mange optrædende og frivillige, som lægger en stor arbejdsindsats i at fastholde Tølløse Festival 
som et aktiv for byen. 
Køb billet her: https://billetto.dk/e/tollose-festival-2021-billetter-540517 

https://billetto.dk/e/tollose-festival-2021-billetter-540517


Café No1 er åben og fællesspisning starter 
Torsdag d. 5. august 2021 kl. 17.30 i No1 

 
Af Merete Skov-Hansen 
 

Vi har nu i flere år afholdt fællesspisning med stor tilslutning. 
Efter en lang nedlukning på grund af Covid 19 er vi nu parate 
igen, og håber ikke vi skal lukke endnu engang. 
Første gang bliver d. 5/8-21 kl.17.30 Vi begrænser antal 
deltagere til 40 igen. Tilmelding foregår som tidligere ved 
sms på 24608092 eller mail merete@skov.mail.dk, seneste 
mandag aften kl.22.00 
 
Program ligger i cafeen og på hjemmesiden. 
 

 
 
ANNONCE:  
Gruppen af frivillige i cafeen trænger til flere medlemmer. Ideelt skal vi gerne være fem fra kl. 14 til vi 
lukker. 
Samtidig søger vi flere der vil lave mad – hvis vi er mange nok kan det begrænses til en gang hver anden 
måned. 
 
Kontakt til caféen: Merete Skov-Hansen, telefon 24608092 eller mail: Merete@skov.mail.dk 
  
ANNONCE: 
Kagebager til Torsdagscafeen søges 

 
Til vores torsdagscafe i No1 har vi nogle søde kagebager der leverer 
lækre kager til kaffen. 
Vi kan godt bruge lidt flere, der vil hjælpe med at bage til cafeen.  
Så hvis du skulle have lyst at bage en gang imellem, kan du skrive 
til mig. 
Du bestemmer selv hvad du vil bage og hvor tit. 
Hvis du vil hører mere inden du melder dig, så skriver du bare til 
mig. 
Jeg håber, at nogen kontakter mig. 
Kh Lene Sommer 
 
Kontakt til Lene: lene.broskov@gmail.com 

 

 
Strikkecafeen starter op 
Mandag d. 30. august 2021 kl. 19.00 i No1 

 
Af Tina Fredsø 
 

Strikkecafeen starter op igen d. 30. august kl. 
19.00 - 21.30. Bemærk at det er en måned før end 
sidst annonceret. 
 
Hvis du har lyst lære at strikke, være med i et 
fællesskab hvor vi lærer af hinanden, og hvor der 
er gensidig inspiration, så er strikkecaféen måske 
et sted for dig. Hvad enten du er nybegynder, let 
øvet eller super god, så kom og vær med og mød os 

over en kop kaffe og et stykke kage. 
 
Strikkecafeen foregår sidste mandag i hver måned kl 19.00. Der er strikkecafé 30.08, 27.09, 25.10, 29.11, 
samt 13.12. 
Hilsen Jette la Cour & Tina Fredsø 
 
Kontakt til strikkecafeen: tinafredsoe@gmail.com 

mailto:merete@skov.mail.dk
mailto:Merete@skov.mail.dk
mailto:lene.broskov@gmail.com


Læsegruppen starter op 
Mandag d. 6. september 2021, kl. 19.00 i No1 
 

Af Niels Laasholdt 
 

På det første møde tager vi en snak om de bøger vi 
har læst, men som vi ikke har kunnet diskutere 
pga. Coronasituationen. Vi satser på, at den første 
bog vi skal læse i efteråret bliver: Jesper Wung 
Sungs meget omtalte udgivelse: ”Kvinde set fra 
ryggen”. 
 
Ønsker du at være med, skal du bare møde op, eller 
kontakt Niels. 

 
Kontakt til læsegruppen: Niels Laasholdt, nlaasholdt@mail.dk 
 
 
 

 
 

 
 
Af Majbrit Svarre Larsen 
 

Stigruppen kan kun sige 1000 tak for den kæmpe tilslutning og opbakning, der var til de 3 byvandringerne i 
juli. Vi har været mellem 50 - 60 mennesker hver gang. Og tak for alles input og deling af fortællinger 
undervejs på turene når vi kom forbi husene (tidligere forretninger/virksomheder m.m.),  og der havde boet 
nogle af byens særlige ”originaler”. Det har været fantastisk. Det er bare så meget sjovere at arrangere når 
alle byder ind. 
 
Lidt stemninger fra sommerens byvandringer: 

 
Kommende ture: 
 
Gåtur mandag d. 2. august 2021 
Mødested: No1 kl. 18.30 
Sejergårdsvej, de grønne områder, Søndermarken syd, Nr. Eskilstrup. Tilbage ad cykelstien. Der er smalle 
og ujævne stier på en kort strækning. 
Længde: 4,5 km. Turleder: Hans Jørgen 
 
Gåtur mandag d. 9. august 2021 
Mødested kl. 18.30 ved busstoppested v/Skjoldenæsvej 235, Ebberup, 4330 Hvalsø. 
Fælleskørsel fra No1 kl. 18.15 
Turen går gennem Ebberup skov, lidt på den gamle Midtbane til Oldgård og landevejen tilbage til start. Der 
er ujævn sti på en kort strækning. 
Turens længde 4,5 km. Turleder Hans Jørgen 
 
Gåtur mandag d. 16. august 2021 
Mødested: No1 kl. 18.30 
“Slentre ned af Vestergade”: Start No 1, Bymidten, Vestergade, Maglemosevej, Holmevej, Anemonevej, 
Røllikevej, Sejergårdsvej, Østergade og tilbage til No 1, over Bytorvet. 
Turens længde ca. 3 km. Turleder: Terkel 

mailto:nlaasholdt@mail.dk


 
 
Gåtur mandag d. 23. august 2021 
Turen går til Franciskas Minde 
Mødested: OK tanken, Kvarmløse kl. 18.30 (det er muligt at køre til Aastrupvej og parkere ved Aastrups 
Klosters have - såfremt man ikke vil gå ad Hovstien) 
Vi går en tur i en del af Elverdamsdalen og ved Aastrup Gods. Undervejs små ophold hvor der vil blive fortalt 
lidt om dalen, husene og sagn. 
Længde ca. 8 km. Turleder: Bente 
 
Mandag d. 30. august 2021 OBS Du skal købe billet på www.billetto.dk – først til mølle. Der er begrænset 
med billetter 
Aastrup Kloster rundvisning indendørs kl. 17-19. 
Parkering ved jagthytten.  
Hvis du vil være med på gåtur ad Hovstien til Aastrup – mødes vi kl. 16.25 ved OK tanken på 
Kvarmløsevej. I tilfælde af regnvejr, aflyses denne del af arrangementet. 
Turleder: Majbrit 
 
Gåtur søndag 5. september 2021 
Vandretur til Nr. Eskilstrup og Nederskoven.  
Mødested kl. 14.00: P-pladsen mod syd ved SuperBrugsen. 
Fra P-pladsen ved Brugsen går vi ad stien til Nr. Eskilstrup. Gennem byen og ned ad Mosevej frem til 
Nederskoven, hvor vi vil se om vi kan spotte køerne fra Holbæk Kommunes naturpleje projekt. 
Vi går gennem skoven (Dyrehave) tilbage forbi Hundetræningsområdet og Tysinge plejecenter og frem til 
turens udgangspunkt.  
Turen er ca. 6,5 km og tager 1 ½ - 2 timer. Turleder: Kirsten 

 
Søndag d. 12. september 2021 
Mødested kl. 14.00: Nr. Vallenderød, Fledskovvej 11. 
Turen går gennem Fledskoven. En lille strækning med ujævn trampesti, resten af vejen er fine skovveje. 
Ca. 5,5 km. Turleder: Majbrit 
 
Søndag d. 19. september 2021 
Vandretur til Tølløsespejdernes Reservat i Nederskoven 
Mødested kl. 14.00: Skovbørnehaven på Dyrehavevej, Gl. Tølløse 
Vi går fra parkeringspladsen ved skovbørnehaven ad skovveje og stier til Spejdernes Reservat, hvor 
spejderleder Peter Kofoed fortæller. 
Derefter vandrer vi retur af nye stier og veje tilbage til parkeringspladsen. 
Turen er ca. 4 km. Turleder Peter Kofoed 
  
Gåtur søndag d. 26. september 2021 
Vi mødes på P-pladsen ved Ågerup Skole kl. 14:00. (Opsamling ved No 1 kl. 13:45) 
Vi går turen rundt i vådområdet ved Tempelkrogen. 
Turen er på ca. 5-6 km og er ikke egnet for gangbesværede. 
Kom og nyd den smukke natur og det fantastiske fugleliv i området.  
 
Søndag d. 10. oktober 2021 
Mødested kl. 14 ved OK tanken, Kvarmløsevej. 
Turen går ad Hovstien – Kastanjealleen til Hestemøllegård – Se på vandløbet, kilderne og udsigten over 
Elverdamsdalen. Ole vil fortælle om kilderne/Elverdamsdalen. Turen slutter her på gården.  
Retur til OK tanken. 
Turens længde ca. 1-1,5 time, lidt kuperet og ca. 6 km. Turleder Kirsten 
 

Kontakt til stigruppen:  sti@faellesskabtollose.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.billetto.dk/
mailto:sti@faellesskabtollose.dk


 
 
 
 
Af Frederik Støvring Olsen 
 

Det er august, og det betyder, at der nu er lidt under to måneder til, at Klassisk Efterår Tølløse 2021 starter! 
  
Billetter 
Det er stadig muligt at købe billetter til alle arrangementerne - pga de nuværende coronarestriktioner kører 
vi endnu med et stærkt begrænset antal billetter til salg. Holder regeringens genåbningsplan stik, så 
bortfalder restriktionerne om blandt andet arealkravet 1. september, og så kan vi sætte endnu flere billetter 
til salg. Vi krydser fingre!  
  
Årets lokale indslag 
Sidste års Stjernekoncert var med sopranen Brit-Tone Müllertz. Hun var på programmet, fordi hun er en 
vanvittig dygtig sopran - forleden fik hun sin længe ventede debut til Wagner-festspillene i Bayreuth som 
den første dansker i 30 år! 
Brit-Tone var samtidig også et lokalt indslag, fordi hun bor i Tølløse med sin mand og datter - når hun altså 
ikke lige arbejder rundt om i verdens operahuse. 
  
Som noget nyt kan vi i år tilbyde et musikalsk foredrag i No1 med Henrik Engelbrecht, som er en af Danmarks 
bedste formidlere. Faktisk har Thomas Michelsen fra Politiken skrevet følgende om Henrik: “Ikke siden 
Leonard Bernstein på amerikansk tv i sin tid gennemgik Beethovens ’Skæbnesymfoni’, har jeg oplevet så 
suveræn musikformidling … indsigtsfuldt, velforberedt og supertjekket … Bedre kan det ikke gøres.” Han 
besøger os med foredraget "Med HC Andersen i Operaen" - Henrik bliver faktisk også årets lokale indslag, så 
jeg sætter lidt fokus på ham her: 
  
 

Henrik voksede op i Holbæk, og så Holbæk Garden gå gennem 
byen i de flotte uniformer. Han var 8 år, og sådan en uniform ville 
han enormt gerne have. Så han troppede op hos dem, og fik 
udleveret en pænt udrangeret italiensk fløjte af mærket Grassi. 
Senere fandt han ud af, at den ikke fungerede ret godt, men han 
øvede sig alligevel og fik sandelig også uniformen på et tidspunkt. 
Dirigenten i garden hed Flemming Hjort, og han var organist i 
Nykøbing Sj. Kirke. Han tog sig af den 12-13-årige Henrik, tog ham 
med ud at spille kirkekoncerter (også i Tølløse) fra han var 14 år. 
Flemming Hjort spillede plader med Pavarotti og Fritz Wunderlich 
for Henrik, og Henrik var helt solgt, da han hørte lyden af dem, 
og som det ret systematiske barn, han var, gik han op på Holbæk 
Bibliotek og lånte alle deres komplette operaer på LP - i alfabetisk 
orden. Samtidig læste han alt, hvad han kunne komme i nærheden 
af af litteratur om komponisterne, værkerne og tiden de var 
skrevet i. Som 17-årig kom Henrik på musikkonservatoriet og 
flyttede fra Holbæk, men fortsatte med at spille i Holbæk Garden 

et par år endnu. 
 
Derefter har Henrik kunne blandt andet skrive studievært og operaredaktør på P2, operadramaturg på Det 
Kongelige Teater og Musikchef i Tivoli på CV'et. 
  
Henrik holder foredrag i No1 lørdag den 2. oktober kl. 12.00 og det tager ca. 90 minutter. Læs mere om 
foredraget og festivalens andre koncerter her : http://www.klassiskefteraar.dk 
  
Link til Henriks hjemmeside : http://henrikengelbrecht.dk/ 
 
Køb billet her: https://billetto.dk/users/klassisk-efterar-tollose 
 
 
 

http://www.klassiskefteraar.dk/
http://henrikengelbrecht.dk/
https://billetto.dk/users/klassisk-efterar-tollose


NYT FRA TØLLØSE LOKALFORUM 
 
Tryghedsambassadør: 
 

Af Niels Laasholdt 
 

For snart mange år siden blev jobbet som landbetjent nedlagt.  Man 
skønnede, at Politiet på det punkt var overbemandet, og mandskabet kunne 
benyttes bedre på de lokale politistationer. 
 
I 2018 konstaterede Politiet, at de ikke var tilstrækkeligt opdateret m.h.t 
kriminalitet og trafikstøj i de mindre byer. Tølløse Lokalforum blev kontaktet 
og jeg blev spurgt, om jeg ville være den lokale kontakt til Politiet, kaldet 
Tryghedsambassadør. Jeg er således i løbende dialog med Holbæk Politi. 
 
Senest har gerningsmænd desværre allerede opdaget, at væsentlig flere ikke 
arbejder hjemme mere. Det har betydet, at antallet af indbrud er svagt 

stigende. Senest set i Lejre. Så vær nu mere opmærksom, når I forlader hjemmet. Sikrer jer, at alle døre 
og vinduer er aflåst og lav aftaler med naboen om opsyn. 
 
Vi sondrer mellem to typer af tyveri: Fysisk, hvor der stjæles fysiske genstande og digitalt tyveri, hvor man 
på nettet forsøger at frastjæle os penge ved at tilegne sig vores person- og bankoplysninger. Derved kan 
gerningsmanden få adgang til vores økonomiske ressourcer. 
 
Dette vil blive temaerne, når vi den 18. november 19.30 i No 1 får besøg af en indbrudsekspert. 
 
Kontakt til tryhedsambassadør Niels Laashodlt: nlaasholdt@mail.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nlaasholdt@mail.dk


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  
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