
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, juni 2021 
 

 
 
SANKT HANSFEST - AFLYST 

 
Selvom samfundet åbner op igen, er der fortsat ting, som ikke kan lade sig gøre.   
Da vi ikke mener at kunne håndtere de forholdsregler, der skal iagttages ved større forsamlinger, har vi 
beklageligvis set os nødsaget til at aflyse Sank Hansfesten igen i år. 
 
Vi ser frem til næste år, hvor vi kan afholde Sankt Hansfesten på Tølløse Fælled for første gang. 

 
 
GENERALFORSAMLING 

 
Forud for generalforsamlingen er der fællesgrill for foreningens medlemmer. Spisningen er gratis, du 
betaler selv drikkevarer. Invitation udsendes med nærmere information om tilmelding m.m. 
 
Nu kan det endelig lade sig gøre at afholde den udsatte generalforsamling.  
 
Alle er velkomne, men da der fortsat er forsamlingsbegrænsninger, må der kun være 65 personer til stede i 
det store lokale. Da fremmødet til vores generalforsamlinger traditionelt har ligget på mellem 50 – 60 
personer, håber vi, der bliver plads til alle. Skulle der komme mere end 65 personer, er det medlemmer 
med stemmeret, der har fortrin til pladserne. 
 

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. 
 
 
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse 
 

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 20.00 
 

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde  
senest den 16. juni 2021. Se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. 

 



 
 
 
Ud over poster der skal besættes på generalforsamlingen, har vi brug for: 

- En person, der kan tage sig af administrative ting i forhold til lovgivning og samarbejdsforhold 
til myndigheder og andre samarbejdspartnere. 

- En person der har kompetence inden for kommunikation / markedsføring, 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. 
 
 
 

Kultur 
 
Aprilfestival (børneteaterfestival) ’Vikingernes Konge’ 
Tirsdag den 16. juni 2021 kl. 18.00 i No1 
 

Du og dine børn får mulighed for at opleve Teater Lux og den 
spændende forestilling om vikingernes konge, der står klar til at 
rejse på plyndringstogt til England. 
 
Det er den voldsomme historie om vikingernes konge. Om at stå 
på den danske kyst, klar til at sejle på plyndringstogt til England. 
Skibene er lastede, fuldt bemandede med vilde og blodtørstige 
vikinger. Historien om at lytte til vinden, fjenden og kvinden. 
Historien om at slå den engelske konge i knæ og få vikingesønnen 
gift med den engelske prinsesse. Men vikingernes konge kan ikke 
komme afsted. Hans søn mangler. Historien om far og søn som 
rejser ud sammen på ukendt land og vand. Muligheden for at 
opdage nye ting om hinanden, opleve rejsen sammen. Om at 
være viking, far, søn og ægtemand og brøle af sine lungers fulde 
kraft. 
 
Se trailer her: https://youtu.be/vkv7iBwSpkc 
 

Aldersgruppe mellem 5 og 10 år. Spilletid 40 minutter.  
Selv om forestillingen er gratis, skal du alligevel reservere billet. Det bliver muligt på vores 
hjemmeside - HER- når der åbnes op for salg, ligesom der her vil blive givet information om de corona 
foranstaltninger, der gælder på det tidspunkt. 
 
Holbæk kommune: Vært for verdens største teaterfestival. 
Stykket ’Vikingernes Konge’ er en del af årets Aprilfestival, som normalt ligger i april, men i år er udsat til 
juni p.g.a. corona. 
Festivalen er verdens største teaterfestival for børne- og ungdomsteater. Denne gang er det Holbæk 
Kommune, der er vært for festivalen, som afholdes i dagene fra onsdag den 16. juni til tirsdag den 22. juni.  
 
Festivalen er en af årets store kulturbegivenheder i Holbæk Kommune. Målet er at give flere børn, unge og 
deres forældre mulighed for at møde den professionelle scenekunst. 
 
Festivalen kommer ud i hele Holbæk Kommune. I dagene mandag til torsdag spilles der flere forestillinger i 
Tølløse, Gl Tølløse og Soderup. De fleste forestillinger vises for elever på byens mange skoler, men ud over 
forestillingen i No1, er der åbne forestillinger i både Soderup Kirke og Brorfelde Observatorium. 
 
Festivalen kulminerer i Holbæk i weekenden, hvor der vil være masser af fantastisk teater fra fredag den 
18. til søndag den 20. juni. 
 
Kontakt til Kultur: Jesper Knudsen, telefon 29256608, mail: jesper.knudsen724@gmail.com 
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Café No1 åben igen 
 
Caféen åbnede igen torsdag den 20. maj kl. 15.00 – 18.30 og 
fortsætter sommeren over. 
Fællesspisningen forventes at starte igen i august. 
 
Husk at der ved indendørs servering vil være krav om 
coronapas, som skal dokumentere, at du lever op til én af 
følgende ting: 
 
-En negativt covid-19-test, der er højst 72 timer gammel 
-Et gennemført vaccinationsforløb. 
-En positivt covid-19-test, der er max. 8 måneder gammel.  
 

Mundbind er stadig påkrævet, når du går og står, men må gerne tages af, når du sidder ned.  
 
Tilmelding er ikke længere nødvendig. 
 
Kontakt til caféen: Merete Skov-Hansen, telefon 24608092, mail: merete@skov.mail.dk 
 

 
 
 

 
 

 
 
Stigruppens gåture er kommet rigtigt godt fra start. Vi havde 3 ture i maj med rigtig god tilslutning. Vi nød 
alle at komme ud at gå igen. Bare at komme ud og snakke lidt med andre mennesker.  
 
Skulle du have lyst til at være turleder på en enkelt tur, så tag fat i en fra gruppen eller skriv en mail til 
sti@faellesskabtollose.dk 
 
Bente Trane er desværre stoppet i stigruppen. 1000 tak for indsatsen gennem flere år. Bente tog initiativet 
til gruppen i 2019, fik hurtigt en 4-5 stykker med og kom under paraplyen i Fællesskab Tølløse. 
 
Planlagte ture for juni: 
 
Mandag den 14. juni. Mødested: Kirken i Gl. Tølløse kl. 18.30. Opsamling ved No1 kl. 18.15. 
Turen går gennem Gl. Tølløse med fortælling 
Turleder: Kjeld 
 
Mandag den 21. juni. Mødested: No1 kl. 18.30 
Vi går af kendte og ukendte stier i Kvarmløse. Vi passerer nogle af byens legepladser og går igennem den 
nye park, hvor vi hører nyt om Tølløse Fælled, hvor der i år skal fejres Tølløse Festival. 
Turleder: Terkel 
 
Mandag den 28. juni. Mødested: No1 kl. 18.30 
Turen går til Byparken, Dalvænget, Soderup, Sadelmagerhuset og Kvarmløse. 5 km. Vi går på grus og asfalt. 
Turleder: Majbrit 
 
 
Planlagte ture for juli - 3 lokalhistoriske byvandringer:  
 
Mandag den 5. juli. Mødested: No1 kl. 18.30 
Byvandring på Jernbanevej. Vi hjælper hinanden med at fortælle alle historierne om de enkelte 
huse/ejendomme/butikker og mennesker på Jernbanevej.  
Turen slutter ved Lidtgodtvej og jernbaneoverskæringen for Lokalbanen. Herefter går vi en lille omvej retur 
til No1. 
Turleder: Kjeld  
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Mandag den 12. juli. Mødested: No1 kl. 18.30 
Byvandring på Tølløsevej. Vi hjælper hinanden med at fortælle alle historierne om de enkelte 
huse/ejendomme/butikker og mennesker på Tølløsevej.  
Turen slutter ved Tølløse Skole og det tidligere kommunekontor på Hjortholmvej. Herefter går vi en lille 
omvej retur til No1. 
Turleder: Kjeld  
 
Mandag den 19. juli. Mødested: No1 kl. 18.30 
Byvandring på Kvarmløsevej. Vi hjælper hinanden med at fortælle alle historierne om de enkelte 
huse/ejendomme/butikker og mennesker på Kvarmløsevej. 
Turen slutter i Kvarmløse ved Peder Væversvej/Hjertebjergvej. Herefter går vi retur til No1 gennem byens 
nye park, Tølløse Fælled.  
Turleder: Kjeld  
 
Stigruppen er et selvstyrende projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: Majbrit Svarre Larsen mail: sti@faellesskabtollose.dk.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Tølløse Festival Open Air 2021 
 
Så faldt det hele på plads, og festivalgruppen kan nu endeligt melde ud, at Tølløse Festival 2021 er en 
realitet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har hængt i det uvisse, om festivalen kunne blive 
til noget i år, men nu melder vi klar. Det er ikke uden stolthed, at Tølløse Festival bliver en del af en lille 
udvalgt gruppe festivaler i Danmark, som kan afholdes i år. Så vi håber virkelig, at folk er klar til at feste 
og bakke op om initiativet.  
 
Der er en del, der skal tilpasses for at overholde de nuværende krav fra myndighederne. Kort fortalt, så 
bliver Festivalpladsen inddelt i to sektioner med 500 gæster i hver. Der vil være en åben scene, som kan 
ses fra begge sektioner. Hver sektion vil have sin egen bar og madtelt og de aktiviteter, der nu kan tilpasses 
omstændighederne.  
Dette betyder også, at der kun vil være 1000 billetter til salg, og de vil alle blive solgt i forsalg på Billetto. 
Billetprisen bliver i år 100 kr., børn og unge under 18 år er fortsat gratis, men skal stadig have en billet. 
Billetterne bliver sat til salg fra mandag den 7. juni.   
 
Musikprogrammet bliver tæt pakket, og der er virkelig stor interesse fra mange kunstnere, som er sultne 
efter at komme ud og spille. Vi kan med glæde oplyse, at vores to store lokale navne allerede er på plads, 
nemlig The Formænd og Never2Late, som jo plejer at lave en fest.  
 
Så det er med optimismen i behold og rettet ryg at festivalgruppen melder klar til fest den 21. august. Vi 
glæder os rigtig meget til at komme i gang med den endelige planlægning, og ikke mindst at få indviet den 
nye bypark på behørig vis. Det bliver dejligt at kunne åbne indgangene for en masse glade og feststemte 

mennesker efter en 2 års lang pause. Sikke en fest…. 😊 
 
Mere information følger de næste måneder. 
 
De bedste hilsner fra Festivalgruppen 
 
Tølløse Festival er et selvstyrende projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: Steen Bjerregaard, telefon 21386375, mail: steenbjerregaard@outlook.com. 
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Vi glæder os til flere store musikalske oplevelser i Tølløse og omegn til efteråret, og der burde være 
noget at komme efter for alle. 
 
Her følger programmet i en kort præsentation. Med dette nyhedsbrev følger et dokument med en mere 
udførlig præsentation af programmet og kunstnerne. Der henvises også til Festivalens hjemmeside: 
www.klassiskefteraar.dk 
 
Billetsalget er startet og årets lineup til Klassisk Efterår Tølløse er virkelig imponerende. Billetter købes 
ved at klikke på dette link:  Billetto 
 
GRATISKONCERTER 
Lørdag den 25. september, kl. 12.00 – 14.00 
 

 
Gratiskoncerter: Helene Hvass, sopran og Julie Schade, 
accordeon 
 
Weekenden før selve festivalen løber af stablen fylder 
Klassisk Efterår Tølløse gaderne i Tølløse med tre gratis 
korte pop-up operakoncerter med sopranen Helene Hvass 
og accordionisten Julie Schade. 
 
Stederne og de præcise tidspunkter annonceres lige op til, 
så hold øje med os her eller på Facebook! 
 

 
ÅBNINGSKONCERT 
Torsdag den 30. september, kl. 19.30 
 

Åbningskoncert : Nordic String Quartet 
 
Sted: Tølløse Slots Efterskole, Hestestalden 
 
Årets åbningskoncert spilles af den prisvindende unge 
strygekvartet, Nordic String Quartet 
 
 
Den historiske bygning, Hestestalden på Tølløse Slots 
Efterskole danner rammerne for en intim og levende 
åbningskoncert med en af Danmarks absolut bedste 
strygekvartetter.  
 

 
FYRAFTENSKONCERT 
Fredag den 1. oktober, kl 17.00 

 
Fyraftenskoncert : Izar Melting Pot Ensemble 
 
Sted: Tølløse Baptistkirke 
 
Klassisk Efterår Tølløse inviterer til en stemningsfuld 
fyraftenskoncert. 
Sæt dig i Tølløse Baptistkirkes dejlige kirkerum og lad op 
til weekenden til koncerten med det levende ensemble, 
Izar Melting Pot Ensemble. 
 
 

http://www.klassiskefteraar.dk/


MUSIKALSK FOREDRAG 
Lørdag den 2. oktober, kl.12.00 
 

Musikalsk foredrag : Henrik Engelbrecht 
 
Sted: Kulturhuset No1 
 
Som noget nyt i år kan Klassisk Efterår Tølløse invitere til 
et spændende foredrag med Henrik Engelbrecht, som er 
en af Danmarks bedste formidlere af opera og klassisk 
musik. 
 
 
 
 

 
 
FAMILIE- OG BØRNEKONCERT 
Lørdag den 7. oktober, kl. 14.00 
 

Familie- og børnekoncert : Singh & Goldschmidt 
 
Sted: Sejergårdsskolens Samlingssal 
 
Klassisk Efterår Tølløse inviterer til en sjov familie- og 
børnekoncert med vanvittig god musik og fart over feltet! 
 
 
 
 
 
 
 

 
STJERNEKONCERT 
Søndag den 3. oktober, kl. 16.00 

 
Stjernekoncert : Theatre of Voices og Fuzzy 
 
Sted: Soderup Kirke  
 
Årets stjernekoncert bliver med det prisvindende og 
internationalt anerkendte vokalensemble, Theatre of 
Voices. Sammen med deres chefdirigent, Paul Hillier vil de 
blandt andet uropføre et værk af Fuzzy for fire sangere, 
elektronik og slagtøj. I kan altså høre dette værk offentligt 
for allerførste gang - i Soderup Kirke. 
 
 
 

 
Årets festival er støttet af Holbæk Kommune, Augustinusfonden, Nordea-fonden, William Demants 
Fond, Knud Højgaards Fond og Solistforeningen af 1921. 
 
Klassisk Efterår Tølløse er et projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: www.klassiskefteraar.dk eller  
Frederik Støvring Olsen, telefon: 28702415, mail: frederik@klassiskefteraar.dk 
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Blomsterfestival  
Til ære for erhvervslivet og til glæde for alle 
 

Som nogle af jer nok har bemærket, så ”blomstrer” 
Tølløse lidt mere for tiden. Med midler fra en 
erhvervs- og kulturhjælpepakke på kr. 350.000 fra 
Holbæk kommune, har vores by nemlig fået tilført 
blomsterkummer med farverige blomster som et led i 
en samlet markedsføring af kommunens fire 
handelsbyer: Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse. 
I Tølløse er det Erhvervsfællesskab Tølløse, der står 
som formidleren. 
 
Blomsterne er et symbol på det, vi alle mærker nu. 
Det spirende håb og et samfund, som langsomt 

begynder at blomstre igen efter alt for mange måneder med corona.  
 
En projektgruppe, med repræsentanter for 
erhvervsforeningerne og detailhandlen i de fire 
byer, har sammen lavet et program, som skal få 
byerne til at blomstre endnu mere, dels via 
blomsterne, men også via fokus på at handle 
lokalt. Som en del af blomsterfestivallen vil der 
blive temafokus på Tølløse i løbet af juni. 
 
Hold øje med det - måske følger der nogle gode 
tilbud fra erhvervslivet i den forbindelse. 
 
 
 
Erhvervsfællesskab Tølløse er er projekt under Fællesskab Tølløse.  
Kontakt: P.t. til Jens Algot, telefon 22667273, mail: formand@faellesskabtollose.dk 
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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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