
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, januar 2021 
 
 

 
 
 
 

 
Fællesskab Tølløse  
ønsker alle  
 
GODT NYTÅR! 
 
 
 
 

 
 

VELKOMMEN TIL ET NYT ÅR 

 
I sidste nyhedsbrev sagde vi farvel til 2020, og her hilser vi 2021 velkommen i forhåbning og forventning til, 
at det nye år må blive venligere over for fællesskaberne, som meget i det danske samfund er bygget på. 
 
Det er almindeligt, at man på denne tid af året ser frem, lægger planer og glæder sig til det der kommer. 
Belært af erfaringer fra 2020, vil jeg blot sige, at vi tager imod 2021 med åbne arme og en rummelighed for 
at få det bedste ud af situationen, som den nu vil tillade os at få. 
 
Alligevel ser frem til at kunne indvie Tølløse Fælled, og efterfølgende at kunne afholde Tølløse Festival igen 
– i en eller anden form – på vores nye hjemmebane. Det bliver stort. 
 
Vi ved også, at det nye år kan komme til at give os økonomiske udfordringer, så længe samfundet er lukket 
ned, og vi ikke kan åbne for de aktiviteter, som giver os en væsentlige dele af foreningens indtægter. Men 
jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp også nok skal klarer den udfordring. 
 
Jeg vil takke alle medlemmer og frivillige for den indsats, der er blevet gjort i 2020 og håber, at I også er 
med i 2021. Uden jer er vi ikke noget. 
 
Ca. 80 personer er frivillige på forskellige pladser i det daglige. At have mange der stiller hænder og hoveder 
til rådighed er en gave. Næsten 500 personer betaler kontingent til Fællesskab Tølløse. Det giver foreningen 
en basisøkonomi, og herfra kan vi skabe grundlag for at gøre mange ting vi også gerne vil. 
 
 
Godt Nytår 
Jens Algot  
 
 
 
 
 

 



NYT FRA BESTYRELSEN 
 
 
Orientering om Fællesskab Tølløses økonomi 
 
Når vi snakker om foreningens økonomi, skal vi skelne mellem  
1) Foreningens drift og  
2) Projekter 
 
 
1) Foreningens drift  
Fællesskab Tølløse har mulighed for en god og stærk økonomi. Det forudsætter, at de indtægtskilder vi har 
er intakte. Det har de været i flere år, og det har givet os mulighed for at udvikle foreningen. 
 
Foreningen drift, herunder No1’s drift, skal finansieres af egne indtægter. I flere år har vi haft gode og 
stabile indtægter i form af kontingenter, udlejning af No1 og cafedrift. I 2020 blev det hele anderledes. Vi 
måtte stoppe fællesspisningen, koncerter, cafedriften, alt sammen aktiviteter, som gav overskud. Da 
forsamlingsforbuddet også satte en stopper for fester, forsvandt lejeindtægterne også.  
 
Totalt set er vi kommet ud af 2020 med et overskud, men vi kan godt være lidt bekymret for 2021. Hvor 
længe vil Danmark være lukket ned? Hvornår vil folk leje No1 til fester? Hvornår kan vi igen holde koncerter 
og have fællesspisning? 
 
Den eneste sikre indtægtskilde i 2021, er for nuværende kontingenter fra foreningens medlemmer. Bliver 
de betalt som de plejer, kan vi godt køre året igennem uden andre indtægter, hvis vi holder udgifterne på 
et minimum. 
 
Jeg skal derfor appellere til, at alle fastholder deres medlemskab af Fællesskab Tølløse, og betaler 
det kontingent, der snart opkræves. Kan du også bidrage til at få andre til at blive medlemmer, vil 
det være dobbelt hjælp. 
 
Trods et lavt aktivitetsniveau i foreningen, ligger Fællesskab Tølløse absolut ikke stille. Der er fuld fart på 
andre områder.  
 
 
2) Projekter 
I de projekter vi gennemfører, er der rigtig mange penge i spil. Det er penge, som er bevilget fra forskellige 
puljer og private donorer. De er øremærket til det formål, de er bevilget/indsamlet til. Der skal aflægges 
regnskab for anvendelsen og dokumenteres, at de er brugt til formålet, og at projektet fik det omfang, som 
var forudsætningen for bevillingen. De penge kan altså ikke indgå i foreningens drift i øvrigt. 
 
Som beskrevet i det seneste nyhedsbrev, har vi søgt midler til flere projekter – og fået dem. Derfor er vi i 
stand til at gennemføre flere udviklingsprojekter, f.eks. ”Tølløse Fælled” og ”Lys, lyd og ophold”. 
 
I øjeblikket har vi disse 5 bevillinger / donationer, hvor der er projekter i gang. 
 
1.  ”Rum til Fællesskab”, kr. 500.000 til projektet Tølløse Fælled 
2.  ”Pulje for lokal udvikling”, kr. 75.000 til projektet Tølløse Fælled 
3.  ”Rum til fællesskab”, kr. 100.000 til projektet Lys, lyd og ophold 
4.  ”Byindsamling”, (beløb er endnu ikke opgjort) til projektet Tølløse Fælled og Lys, lyd og ophold 
5.  ”Aktivitetsmidler” kr. 20.000 til projektet indretning af kælderen i No1 til værksted, opbevaring m.m. 
 
Disse midler bliver altså brugt til at skabe udvikling, som Fællesskab Tølløse er igangsætter af. Så der er 
nok at bruge tiden på, selvom der ikke er de store aktiviteter i øvrigt.  
 

 
  



Corona 
Vi er lukket frem til 7. februar 2021 

 
Regeringen har forlænget nedlukningen af Danmark – 
herunder af alle landets kulturinstitutioner og cafeer. 
Derfor vil der også være lukket for café, 
fællesspisning og kulturarrangementer i Kulturhuset 
No1 foreløbig til og med den 7. februar 2021. Men vi 
må nok forvente, at restriktionerne bliver forlænget 
igen, igen.  
 
Vi melder ud, når der er andre udsigter. 

 
 

Kontingent 
Der udsendes snart kontingentopkrævninger til 
foreningens aktive medlemmer. Vi glæder os over, at så 
mange ønsker at bidrage økonomisk til foreningens 
arbejde og dermed til at gøre Tølløse til en god by at bo 
i. Uden et stort antal betalende medlemmer ville det ikke 
være muligt. Vi synes selv at kontingentet på kr. 200 
om året pr. person er beskedent og tænker, at her kan 
alle være med. 
Bl.a. på grund af kontingentet har vi et samlingssted i 
byen – Kulturhuset No1 -  som er til fælles brug. Herfra 
udspringer mange og alsidige tilbud, og rigtig mange er 

glade for at leje huset til private arrangementer.  
  
Er du endnu ikke medlem af Fællesskab Tølløse, vil det glæde os, hvis du vil melde dig ind. Du kan klikke 
her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-medlem/, eller skriv til foreningens medlemsregistrator, Lone Algot, 
på mail: kontakt@fællesskabtølløse.dk, eller ring på 28 72 62 62. 
 
Dette er også en opfordring til jer alle om at være med til at skaffe endnu flere medlemmer. Til dette 
formål vedhæftes folderen ”Den gode historie” og en indmeldelsesblanket. Disse kan være gode at have, 
når du taler med andre om Fællesskab Tølløse. 
 
 

STIGRUPPEN 
 
Endnu en aflysning. Turen i januar er aflyst. Vi håber vi mødes igen - på et eller andet tidspunkt -  et eller 
andet sted. 
 
I skrivende stund har der to dage i træk været sol på himlen og lettere frost om natten. Derfor har det 
været nemmere at stå tidligt op og komme ud i naturen for at se solen bryde igennem- og den glødende 
himmel. Egnen her omkring bugter sig i bakker og dale, og ind imellem skuer man et par rådyr og en enkel 
fugl som søger føde. Det er smukt, og selvom vi har en epidemi og restriktioner, forandre naturen sig 
dagligt. Der findes mange ruter derude i naturen. Nogle ture er beskrevet på Fællesskab Tølløses 

hjemmeside. Se dem her: http://faellesskabtollose.dk/stigruppen/rutekort-og-beskrivelser/ 
 
Vi kan anbefale en mindre tur ved Tølløse Fælled i Kvarmløse. Gå en tur på de nye stier, se soluret og stå 
et øjeblik og nyd det initiativ frivillige har taget for at forskønne byen både for vort øje og vores velvære.  
 
 
 

 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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