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GLÆDELIG JUL – OG GODT NYTÅR 
 
 

 
 
 
Fællesskab Tølløse ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Vi håber, at I alle – trods omstændighederne - får en god højtid, med det der nu kan lade 
sig gøre.  
 
Vi håber på, at forholdene bliver bedre i 2021, og at der kan blive nye muligheder for at 
være sammen i de relationer vi hver især har. 

 
 
 
 
 
 



For Fællesskab Tølløse har 2020 været et år med aflysninger og med fuld fart fremad. 
 
 
De fleste vil nok huske året 2020 som AFLYST – AFLYST – AFLYST. Vi må da også erkende, at det har været 
frustrerende at planlægge, udsætte og udsætte for til sidst at AFLYSE. Tølløse Festivalen og Sank Hans aften 
var på forhånd lukket ned, fordi der ville komme alt for mange mennesker, i forhold til de begrænsninger 
forsamlingsforbuddet satte. 
 
Og så var det alligevel ikke helt sådan. Mange ting er det lykkes at gennemføre. Koncerter, forfatteraften, 
gåture med Stigruppen, børneteater, fællesspisning og strikcafe (nogle få gange) -  og på den måde det nu 
kunne lade sig gøre, men alt i alt et år med mange udfordringer. 
 
 

2020 – et år med udvikling –  
Den anden side af året, den med fuld fart fremad. 
 
2020 har været et meget spændende udviklings år. Der er igennem længere tid blevet arbejdet med mange 
projekter, som stille og roligt har udviklet sig, og så lige pludselig kunne gennemføres. Det blev i 2020. 
Sådanne projekter har det med at være næste usynlige i forberedelsesfasen, men jeg kan garantere, at der 
har ligget meget benarbejde forud.  
 
Her en lille gennemgang af årets projekter, som vi fremover får stor glæde af.  
 

Loftrenovering i No1 
I fortsættelse af renovering af No1, har det været planen, at loftet skulle renoveres med støjdæmpende 
beklædning, isolering, ny belysning og etablering af installationer til lys og lyd. Det projekt blev gennemført 
i februar ved hjælp af en stor gruppe frivillige under kyndig ledelse af Uwe Jürgensen. 1000 tak til alle der 
bidrog.  
 

Stigruppen 
På sin stille facon skaffede Stigruppen midler til 2 bænke, som er 
blevet opstillet på gode steder i byen. I samme forbindelse blev 
der markeret en sti i området øst for rundkørslen, så det faktisk 
er muligt at gå en lille tur i dette område og se byen fra en anden 
vinkel end vi plejer.  
Tag dette som en opfordring til at gå en juletur i dette område, 
som nås med adgang fra Teglværksvej. 

 
Klassisk Efterår Tølløse 
 

I efteråret 2019 blev vi kontaktet af Frederik 
Støvring Olsen, som havde tanker om at lave en 
tilbagevendende klassisk festival i Tølløse i uge 39. 
Frederik og Fællesskab Tølløse indgik en aftale om, 
at Klassisk Efterår Tølløse blev et projekt under 
Fællesskab Tølløse. 
Tidspunktet for festivalen viste sig at være optimal 
i et vanskeligt år, dvs. uden restriktioner som ikke 
kunne håndteres. Selve festivalen blev en ubetinget 
succes, og der ligger allerede gode planer for en ny 
Klassisk Efterår Tølløse i 2021. 
Vi skylder Frederik en stor tak for hans engagement 

og villighed til at stille sine kompetencer til rådighed for et flot projekt og til glæde for andre mennesker. 

 
Lys, lyd og ophold. 
I efteråret søgte vi midler fra puljen ”Rum til fællesskab” med henblik på at få etableret en god 
scenebelysning samt et bedre lydsystem i No1. Desuden ønsker vi at få lavet en terrasse udenfor bygningen, 
for at skabe en god symbiose med pladsen nedenfor. Vi søgte om kr. 100.000 og fik dem. Lys og lyd er ved 
at være på plads, og i foråret går vi i gang med terrassen. 
 
 
 



Værksted i kælderen 
Vi søgte midler fra Aktivitetspuljen i Holbæk kommune på kr. 20.000 til etablering af værksted/værktøj, 
opbevarings system m.m. i kælderen, så vi kan få lidt ordnede forhold der.  
Vi har fået bevillingen og arbejder er så små gået i gang. 
 

 

Tølløse Fælled 
Vi har i løbet af efteråret ved flere lejligheder 
skrevet om Tølløse Fælled. Projektet har 
været i planlægningsfasen i flere år, og 
pludselig var tiden moden – og så skete der 
noget. 
Alle planer er godkendte og gravetilladelsen 
givet. Så skulle der bare siges ”GO”. Det blev 
der en fredag sidst i oktober. I løbet af den 
weekend blev store dele af jordarbejdet 
udført, og stier blev anlagte. Efterfølgende 
mere jordtilpasning og plantning af træer. På 
forbavsende kort tid var der lige pludselig en 

park. Ikke færdig men så langt, at man kan se, hvordan den bliver. Færdig eller ej – folk har indtaget den, 
og benytter den flittigt til gåture. Det er bare dejligt at se, at borgerne tager en medejerskab af området. 
Og så landede der pludselig en attraktion midt i parken på en markant placering. Et Klimasolur – en 
kunstinstallation, som har relation til Istidsruten, som går forbi Tølløse Fælled. Se her: 
En stor tak til alle de frivillige der er med til at udvikle Tølløse Fælled, og tak til alle der gennem kontante 
bidrag til træer, bænke m.m. har været med til at udvikle projektet og til at begejstre de frivillige. 
 
Du kan stadig være med til at støtte Tølløse Fælled. Her kan du læse mere om projektet. 
Er du privat skal du klikke her: http://faellesskabtollose.dk/medlemmer-og-venner-stoet-ny-bypark/  
Er du virksomhed skal du klikke her: http://faellesskabtollose.dk/virksomhed-stoet-ny-bypark/ 
 
 

Fællesskab Tølløse ånden 
Jeg tænker tit på, at nu har Fælled-området ligget her i mere end 20 år med en lokalplan for en bypark. 
Der har igennem tiden være flere forslag til, hvordan en park kunne blive. Men det forblev ved forslag og 
kommunen prioriterede ikke en bypark i Tølløse. Det er det vi også har set på mange andre områder, nok 
primært på grund af begrænset økonomi i kommunen. 
Da Fællesskab Tølløse opstod, var det lige præcis den problematik vi ville gøre op med. Det er nemt at 
lægge armene over kors, surmule og sige ”Det er også for dårlig. Kommunen burde …..” Det er en holdning, 
der ikke skaber noget – kun modsætningsforhold. På mødet i Tølløse Hallen d. 11. marts 2014 (populært 
kaldet revolutionsdagen) vendte vi det om, tog ”JA-hatten” på og sagde. ”Vil vi have forandring og udvikling 
i Tølløse, må vi selv gøre noget”. Og så sagde vi også: ”Målet skal nås ved at mobilisere de positive kræfter 
i byen og forene dem i en fælles indsats”.  
 
Det er den ånd Fællesskab Tølløse blev skabt på. 
 
Tølløse Fælled er et fantastisk smukt eksempel på, hvad Fællesskab Tølløse ånden kan skabe. Tager vi selv 
fat, sker der noget. Vi så det også med No1 – købet, senere renoveringen og livet i huset. Vi ser det også 
med Tølløse Festivalen og nu senest med Stigruppen og Klassisk Efterår Tølløse.  
 
Glædelig jul til alle og med et ønske om et godt og aktivt 2021, hvor Fællesskab Tølløse ånden må leve. 
Med den kan vi alt. 
 
Jens Algot (fdm) 
 
 

 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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