
 

 

 
Nyhedsbrev, juni 2022 
 
 
 
DET SKER NU 
 
 

Sankt Hans på Tølløse Fælled 
Torsdag d. 23. juni 2022 fra kl. 19.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Af Jens Højgaard Hansen 

 
Sankt Hans er lige om hjørnet. Og det er bålhygge og midsommersang også. 
 
I år holder Fællesskab Tølløse igen Sankt Hans. Det sker torsdag den 23. juni. For første gang bliver bålet 
tændt på Tølløse Fælled. 
Der bliver salg af pølser, øl, vand og vin mm. Og selvfølgelig mulighed for at lave snobrød. Båltalen holdes 
kl. 20.30, koret fra Tølløse Privat og Efterskole synger kl. 20.45 og bålet tændes kl. 21.00. 
 
Det kan være en god idé at tage en campingstol eller lign med – vi har ingen siddepladser. Der bliver 
opstillet toiletvogn. 
 
Program 
Kl. 19.00 Pladsen åbner. Der vil være salg af kaffe, øl, vand og pølser. Det vil også være muligt at købe vin 
på pladsen. 
Kl. 19.30 Børn og barnlige sjæle kan bage snobrød. Vi har pinde, dej og ild. 
Kl. 20.15 Velkommen ved formand for Fællesskab Tølløse Jens Algot. 
Kl. 20.30 Båltale ved Brian Ahlquist, chef for Kultur og fritid, Holbæk Kommune. 
Kl. 20.45 Koret fra Tølløse Privat og Efterskole synger to sange. 
Kl. 21.00 Bålet tændes af Claus Jørgensen fra Hjertebjergaard og koret synger midsommervisen. Vi andre 
synger med. 
Kl. 22.00 Pladsen lukker 
 
Her kan du se, hvordan det spændte af i 2017, da Tølløse holdt Sankt Hans https://youtu.be/OktKv62erJw 

https://youtu.be/OktKv62erJw


NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Af Jens Algot 

 
Nyt køkken og ny terrasse 
I løbet af sommeren sker der to store ting i og omkring No1. Vi skal have nyt køkken og terrassen foran No1 
skal laves større og pænere. Det sker i perioden 20. juni til ca. 12. august 2022. I denne periode er huset 
lukket for aktiviteter og udlejning. 
 
Økonomien til projekterne er på plads. Til terrassen har vi tidligere fået tilskud fra puljen ”Rum til 
Fællesskab og dertil er der reserveret kr. 30.000 fra indsamlingen til Tølløse Fælled. 
Til køkkenet har vi fået kr. 50.000 fra ”Lokalområdernes Udviklingspulje” og kr. 70.000 fra Sparekassen 
Sjælland Fonden. Vi takker for donationerne.  
 
Foreningen skal selv putte en del penge i projekterne som egenbetaling. Det gør vi gerne. Pengene har vi 
og bestyrelsen har godkendt projektet og disponering af økonomien. Vi glæder os til at disse to projekter 
bliver gennemført. Det vil give No1 et stort løft. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Af Maibrit Svarre Larsen 

 
13. juni 2022 
Vi mødes på Tadre Mølles parkeringsplads kl. 18.30. 
Derefter begiver vi os ud i vildnisset og går langs dyrefolden, forbi shelter hytten, op til mølledammen, 
langs åen og ender på parkeringspladsen. 
Turen er ca. 4 km. Turleder Bente T 
 
20. juni 2022 
Tølløse syd rundt. Startsted No1 kl. 18.30 
5 km lang. Turleder Kirsten 
 
27. juni 2022 
Mødested Biblioteket kl. 18.30 – Turen går til Lunderød og Skimmede. Ca. 5 km på asfalt. Turleder Majbrit 
 
4. juli 2022 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Gl. Tølløse med lokalhistorisk ”Kirkevandring 1” 
ved Tølløse kirke 
Længde ca. 5 km. Turleder Kjeld 
 
11. juli 2022 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Gl. Tølløse med lokalhistorisk ”Kirkevandring 2” 
ved Tølløse kirke 
Længde ca. 5 km. Turleder Kjeld 
 
18. juli 2022 
Vi mødes ved No1 kl. 18 (Bemærk klokkeslæt) og går til Soderup. Lokalhistorisk kirkevandring, Soderup 
kirke 
 
28. juli 2022 
Mødested kl. 18.30 ved busstoppested v/Skjoldenæsvej 235, Ebberup, 4330 Hvalsø. 
Turen går gennem Ebberup skov, lidt på den gamle Midtbane til Oldgård og landevejen tilbage til start. 
Turens længde ca. 4 km. Fælleskørsel fra No1 kl. 18.15. Turleder Hans Jørgen 
 
 
 
 



Blomster igen i år 
Erhvervslivets bidrag til forskønnelse 
 

Igen i år er der blomster i på Jernbanevej, omkring 
Mosttorvet og på Industrivej. 
 
Holbæk kommune har bevilget midler til kommunens 
3 handelsbyer, udover Holbæk. Det er Jyderup, 
Svinninge og Tølløse, som tilsammen får kr. 250.000 i 
de næste 3 år. Beløbet deles mellem byerne, vi får 
kr. 80.000. Pengene skal anvendes til at støtte op om 
et aktivt handelsliv.  
 
I Tølløse er det foreløbigt besluttet at laver 
blomsterudsmykning som sidste år. Derudover skal 

erhvervsforeningen besluttes hvad pengene ellers skal anvendes til. Det kunne være vinterbeplantning, 
juleudsmykning eller en handelsaktivitet, men vi får se. 
 
I år er blomsterne er holdt i gule nuancer for at markere, at temaet er Tour De France, som kører igennem 
en del af Holbæk Kommune lørdag d. 2. juli 2022. Se mere om ruten HER 
 
 
 
 
 
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. 250/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/tilmelding-som-
frivillig/ 
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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