
 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev, februar 2020 
 
 
 
 
 
 

 

GENERALFORSAMLING 
 
 

 
 
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 og til No1 som spillested ud over det helt 
lokale område. 

- Flere personer, der vil være praktiske hjælpere ved koncerter / arrangementer i No1.  
 
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. 
 

 
 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30 
 

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde  
senest den 12. marts 2020, kl. 12.00. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 

 

mailto:kontakt@faellesskabtollose.dk


ANDET NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Kontingent 
 
Vi minder om, at fristen for betaling af kontingent for 2020 er den 15. februar.  
Vi takker for den store opbakning fra medlemmerne. Vi er snart 500. 

 
No1 er lukket 10. - 27. februar  
På grund af loftrenovering er No1 lukket i perioden 10. - 27. februar 2020 – begge dage inkl. 
Det betyder, at nogle arrangementer holder pause eller flyttes. 
 
Fællesspisning: Er aflyst 13., 20. og 27. februar. 
Strikkecafé: Er den 24. februar flyttet til Pilevej 78 kl 19.00 (Andelsboligforeningen Tegldraget) 
Fra marts måned er strikkecaféen tilbage i No1, denne gang d. 23. marts kl.19.00. 
 
 

 
 

DET SKER NU 
 

Mosterlavn (fastelavn) 
Søndag den 23. februar kl. 10.30 
 

 
 

 
 
Koncert: Instant On 
Fredag den 28. februar kl. 19.30  
 
I år er det 30 år siden, at bandet Instant On blev dannet. Det fejrer det 7 mand store orkester med en 
koncert i No1 i Tølløse den 28. februar, kl. 19.30. 
 
“Vi glæder os helt vildt”, fortæller Jesper Dissing, der er bandets forsanger. “Det er jo ikke bare en 
jubilæumskoncert – det er også en slags comeback-koncert”, forklarer han, da bandet har ligget stille de 
seneste år. 
 



“Vi tyvstartede vores come-back lidt i sommer, da vi spillede et sæt til Stafet for Livet, også her i Tølløse”, 
siger kapelmester og guitarist, Ole Danielsen. 
Bandet spiller gamle soul og rock’n’roll-numre og har en vis forkærlighed for sange af Al Green. Men generelt 
vil man høre numre fra et velspækket repertoire fra The Beatles, Blues Brothers, The Commitments, Chuck 
Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, James Brown, Otis Redding, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, 
Big Fat Snake m.fl. 

“I forrige årtusind og i starten af dette havde vi rigtig 
mange spillejobs”, griner Jesper Dissing. “Vi har 
spillet til alle mulige og umulige arrangementer. Til 
alt fra deciderede koncerter til fester i Byparken i 
Roskilde, på Elværket i Holbæk, Toldkammeret i 
Helsingør, Gimle i Roskilde, Strandparken i Holbæk, 
Hotel d’Angleterre i København og mange andre 
steder, og nu kan vi snart føje No1 i Tølløse til listen 
over steder, vi har spillet”. 
Når man hører Instant On, vil man opleve en 
forsanger, der virkelig “sender sangene ud over 
scenekanten”, en solid, godt sammentømret 
rytmegruppe og bandets to saxofonister, som hele 

tiden leverer frække sax-riff og spændende soloer…..men først og fremmest, at musikken er præget af stor 
spilleglæde!!!! 
Bandet består af: Jesper Dissing - vokal, Ole Danielsen – guitar, Lars Bang – saxofon, Jens Gammelgaard -  
saxofon, Anders Munk – keyboard, Lasse Nielsen – bas og Leif Sørensen – trommer. 
 
KØB billet 100 kroner + gebyr: HER 
 
 
 

Koncert: Frank Sinatras fantastiske liv og musik 
Fredag den 6. marts kl. 19.30  
 

Musikalske fortællinger ved Pino Smørtenor og band.  
Tag med til de glade dage i New York, New York med stor musik og 
sprød stemme.  
Musikken er i orden, når Pino synger 12 Frank Sinatra klassikere (næsten) 
som den gang på The Sands Hotel. Orkestret består af klaver, bas, 
saxofon og Trombone. 
Sanger, fortæller og entertainer Pino er vokset op med de store croonere 
Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis og Tom Jones, og det kan høres 
og mærkes, når han fortæller den populære historie om en af Hollywoods 
største stjerner og synger Ol'blue klassikerne. Pino har været sanger i 
forskellige Big Bands siden 2006.   
Historien om Frank Sinatra kender alle over 30 år og dog ikke alligevel. 
Rygter om kvinder, sprut, penge og mafiaen har altid omgæret ham. 
Sinatra var gift fire gange, har vundet både en Emmy og en Oscar, og det 
siges, at My Way er den mest brugte sang til amerikanske begravelser - 
overhovedet. Sinatra blev af sine fans kaldt The Voice. Han blev født i 
1915 og døde i 1998 i Beverly Hills.  
Se mere på www.smørtenor.dk   
 
Køb billet kr. 100 + gebyr HER 

 
 
 

KOM TIL KREATIV KLIMAAFTEN - Vær med til at male Tølløse grønnere 
Torsdag d. 12. marts kl. 17.30  
 
Kom til kreativ klimaaften i No1 i Tølløse den 12. marts kl. 17:30 til fællesspisning og aftenaktiviteter. 
Alle er velkomne – du skal bare have lyst til at udfolde dit kreative indre og støtte klimakampen. 
Både dig, dine venner og din familie vil under aftenen blive beriget med klimainfo og deltage i kreative workshops, som vil hjælpe 
dig med at tænke nyt og bæredygtigt. 
Der vil være underholdning i løbet af aftenen, hvor penge indsamles. 

https://billetto.dk/e/come-back-koncert-instant-on-billetter-406872/
https://billetto.dk/e/come-back-koncert-instant-on-billetter-406872/
http://www.smørtenor.dk/
https://billetto.dk/e/frank-sinatras-fantastisk-liv-og-musik-live-billetter-407324/


ALLE de indsamlede penge vil vi donere til at plante træer på Tølløse Fælled (den kommende bypark på det grønne område 
mellem Kvarmløsevej og jernbanen). 
 

Prisen for fællesspisning er 60 kr. for voksne, børn 6-
14 år 30 kr. Små børn er gratis. Prisen denne torsdag 
er en smule højere end ellers, da overskuddet vil gå 
til vores indsamling. Der vil, som altid, være salg af 
kaffe, kage, øl, vin, vand og Søbogaardsaft.  Og så 
kan der også købes is. 
 
Tilmelding SENEST mandag den 9. marts kl. 22.00. 
(Se under Torsdagscafé længere nede i 
nyhedsbrevet). MEN der er KUN plads indtil der 
bliver meldt UDSOLGT på hjemmesiden. Og det kan 
ske hurtigt. Du er garanteret en fantastisk oplevelse!   

 
Mange venlige hilsner fra PULS-linjen på Tølløse Slots Efterskole 
 
 
 

Koncert: Børge fra Olsen Banden spiller blues 
Fredag den 17. april kl. 19.30  
 

Det musikalske makkerpar, Jes Holtsø og 
Morten Wittrock, er tilbage. De udgiver 
deres 10-års jubilæumssingle den 17/4 
2020. Holtsø & Wittrock bevæger sig på 
singlen i det sædvanlige soul, rock og 
bluesunivers, men denne gang er de 
tilbage med en engelsksproget single. 
Holtsø & Wittrock har håndplukket et 
stærkt backing hold til koncerten i 
Kulturhuset No1 i Tølløse: Kaspar Lindhart 
på kontrabas, og trommeslager er Niclas 
Bardeleiben. 

 
Med en smittende musikalsk kærlighed, entusiasme og en gnist, der rækker ud over scenekanten, er Jes 
Holtsø godt hjulpet på vej af Morten Wittrock, som med en unik kreativitet og udadvendthed forstår at give 
selv den mest erfarne lytter nyt stof til øregangen. Sammen står Jes Holtsø og kapelmester Morten Wittrock 
for en inspirerende, nærværende og medrivende musikalitet, som leder tankerne hen på det bedste inden 
for blues, rock og soul, som får enhver til at glemme både tid og rum. Det er en konstellation, der skal 
opleves – og det er musik, du kan mærke. 
 
Jes Holtsø har for længst skrevet sig ind i de danske filmhjerter. Med langt hår, midterskilning og kuglerunde 
briller stod han i rollen som Børge altid klar, når Olsen Bandens spidsfindige planer krævede en ekstra hånd. 
På samme vis, som han få år senere lagde ansigt til flyttemand Olsens søn William i Huset på Christianshavn. 
Nu er han tilbage. Charmen er ikke blevet mindre med årene, og med et glimt i øjet og hjertet på rette 
sted er han klar til at levere. Jes Holtsø blev i 2012 kåret til Årets Danske blues navn. 
Morten Wittrock har været professionel musiker siden sit 18. år og er i Danmark kendt for sin unikke måde 
at spille Honky-Tonk Piano på. Han har i en årrække indspillet og produceret et utal af cd’er i Danmark og 
USA. Og har flere gange været nomineret til en Danish Music Awards. Han modtog i 2014 prisen. Amerikanske 
Old Time Country Music Hall of Fame’s Award: Årets Rockabilly Album i USA. Morten Wittrock skrev musikken 
og var producer på Sangen Big Easy, som FOX brugte til Tv-serien Lethal Weapon ”Dødbringende Våben”. 
Jes Holtsø og Morten Wittrock mødte hinanden da Morten af Danmarks Radio fik til opgave at akkompagnere 
Jes under DR’s Talent 2009, hvor Jes gik hele vejen til finalen. De 2 har arbejdet sammen siden. 4 albums 
er det blevet til samt Julesinglen ”Alt Det Bedste” Holtsø & Wittrock har flere gange været nomineret til 
en Danish Music Awards. 
 
KØB billet 115 kroner + gebyr, HER 
 
  

https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/
https://billetto.dk/e/koncert-holtso-wittrock-billetter-406936/


GRATIS FOR MEDLEMMER 
 
 
 
Viseaften. En aften i selskab med Nicolai Engstrøm og Michael Abel 
Torsdag d. 14. maj kl. 19.30  
 

Nicolai Engstrøm og Michael Abel 
synger denne aften nogle af de 
sange/viser, som de er optaget af. 
De synger faktisk ikke sammen, 
men holder af at være på scenen 
samtidig. De skiftes så til at synge 
de sange, den anden inspirerer 
dem til at synge. De fortæller - 
med et glimt i øjet - lidt om 
sangene og hvad de ellers kan 
finde på. 
 
Nicolai Engstrøm, der er uddannet 

klassisk guitarist, har igennem mange år været involveret i adskillige musikalske projekter. Han har blandt 
andet skrevet musikken til teaterforestillingen “Tågænger” med Tove Ditlevsen-tekster og skuespilleren 
Karen-Lise Mynster i hovedrollen. Hun indspillede senere sangene på en cd. Nicolai Engstrøm har også 
indspillet flere albums i eget navn - senest “Lånt tid”. 
Lyt til Nicolai Engstrøm HER 
 
Michael Abel er ikke uddannet musiker, men har igennem mange år optrådt rundt om i landet i kulturhuse, 
på højskoler, i kirker mv. Han har en “svaghed” for danske og nordiske viser og i den henseende er han 
uddannet på en nordisk viseskole" 
Lyt til Michael Abel HER 
 
 
Køb billet kr. 75,00 + gebyr: HER 
Billetsalget starter d. 2. april 2020, kl. 15.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er du aktivt medlem af Fællesskab Tølløse, kan du hente en GRATIS billet.  
 
Du vil modtage en mail med vejledning i, hvordan du gør.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPQf5TkGp6w&list=PLC5ySUtwWy2cfOPyqTRbNfESLoGNLjaQ-&index=29
https://faellesskabtollose.dk/?p=4340
https://billetto.dk/e/viseaften-billetter-411903


Torsdagscafé i No1 
 
Café hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30. 

Husk tilmelding til fællesspisning senest mandagen forinden kl. 22.00 på torsdagscafe.no1@gmail.com eller  

mobil 24 60 80 92.  

 

Menu i den nærmeste fremtid: 
 
13. februar:  Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
20. februar: Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
27. februar:  Cafeen er lukket på grund af loftrenovering i No1 
05. marts: Yvonne og Tove serverer hamburgryg med bulgursalat 
12. marts: Slotsefterskolen er vært og serverer pasta og kødsovs 
19. marts: Lene og Flemming serverer gullashsuppe med brød 
26. marts: Vegetar- og kødret med salat 
 

 
 
 

NYT FRA TØLLØSE LOKALALFORUM 
 
 
Affaldsindsamlingen i Tølløse ”REN BY 2020”  
Søndag den 19. april 2020 
 

Vi starter traditionen tro kl. 09.00 i No1 med 
en kop varm kaffe og lidt godt til ganen.  
Også i år søger vi at engagere byens skoler og 
som noget nyt vil vi kontakte byens 
grundejerforeninger.  
Bylav, borgerforeninger og lignende i de 
mindre landsbyer i omegnen af Tølløse vil vi 
også opfordre til at deltage aktivt i affalds-
indsamlingen i 2020.  
Mere nyt om REN BY 2020 følger i Nyheds-
brevet i marts måned fra Fællesskab Tølløse. 
 
Ren By udvalget i Tølløse er samme udvalg, 
som i de seneste par år har tilrettelagt REN 
BY-dagen, nemlig Klaus Engberg, Frank 
Christensen og Kjeld Sørensen.  
 
Der er ingen tilmelding til aktiv deltagelse i 
REN BY. Man møder bare op i No1 søndag den 
19. april 2020 kl. 09.00. Vi forventer at slutte 
senest kl. 12.00. 
 

 

 

 

 

 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  

mailto:torsdagscafe.no1@gmail.com
http://www.faellesskabtollose.dk/
mailto:kontakt@faellesskabtølløse.dk
https://www.facebook.com/faellesskabtollose?ref=ts&fref=ts

