
 

 

 
 
 
Nyhedsbrev, maj 2021 
 
 

 
 

 
VI SER FREMAD 
 
 
I skrivende stund ser alting lysere ud. Foråret er kommet, og der er lagt rammer for samfundets åbning. 
Mange ting begynder nu at kunne lades sig gøre igen, på visse betingelser, og det er det, vi alle har glædet 
os til i lang tid. 
 
I dette nyhedsbrev ser vi fremad og tager en runde omkring alle projekter og aktiviteter under Fællesskab 
Tølløse med status og nyheder. 
 
God læselyst.  
 
Vi ses!! 
 
 
 

VIL DU VÆRE MED? 
 
Fællesskab Tølløse er en forening, der er aktiv på mange områder. I dette nyhedsbrev får du et ganske godt 
overblik over, hvad der sker nu, men det er et øjebliksbillede. Foreningen er dynamisk og optager gerne 
nye interessegrupper, der ønsker at starte en aktivitet. 
 
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/ 
 
Du er også velkommen til at kontakte de kontaktpersoner, der er nævnt i bunden af hver aktivitet herunder. 
 
 

Lige nu søger vi: 
 2 personer til rengøring af No1. Du indgår i et rengøringsteam, og din opgave bliver at gøre rent i 

No1 ca. 2 gange i løbet af en planlægningsperiode på 3 måneders (ca. 6 -8 gange om året) 

 1 eller 2 personer til kommunikation, PR og markedsføring m.m. 

 Personer, der vil være med til at lave Skt. Hans fest. 
 
Er du interesseret, skal du kontakte Jens Algot, telefon 22667273, mail: formand@faellesskabtollose.dk 
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Kultur 
 
Åbningskoncert: B-siden 
Fredag den 7. maj 2021 kl. 19.30 i No1 
 
Så er der igen koncert. Fredag den 7. maj spiller Roskildebandet B-Siden på No1’s skrå brædder.  
 
Åbningskoncerten efter corona-nedlukningen bliver en fest. Du inviteres indenfor i fire bankende 
musikhjerter, hvor alle mand skriver tekst og melodi til det, der bedst beskrives som dansk folkelig pop. På 
scenen står forsanger Simon Karlshøj og de tre guitarister (Mikkel Wiesner, Alexander Cortez og Teis 
Thomsen), der spiller både bas, mandolin og guitar på skift. Kvartetten bringer det folkelige danske sprog 
tilbage på musikscenen, inspireret af den danske sangskat, og viderebringer deres synspunkter og 
refleksioner til nye generationer.  
 

B-siden spillede første koncert en 
sensommerdag i 2016. Siden er det blevet 
til supportgigs for blandt andet Katinka, 
Hjalmer og Poul Krebs samt optrædener 
på: Himmelstorm Festival, Grenaa 
Gademusikerfestival (Vinder af Juryprisen 
2019), Ild I Gilden, Byparken i Roskilde og 
Tønder Festivalens Campingscene. Senest 
spillede de en forrygende koncert på 
Tølløse Festival 2019. 
 
 

Der vil være krav om afstand og brug af mundbind og formentlig også coronapas. Vi kender ikke de nøjagtige 
krav, før de meldes ud af regeringen – ca. midt i april. 
 
Vi udbyder et antal billetter ud fra de regler, der var forud for nedlukningen i december 2020. Såfremt 
vi skal reducere i antallet, vil princippet ”først til mølle” gælde. Det vil sige, at sidste købte billetter 
bliver annulleret og billetprisen refunderet.  
 
KØB biletter for kr. 100,00 + gebyr HER 
 
 
 
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. 
 

https://billetto.dk/e/koncert-b-siden-billetter-519010
https://youtu.be/vkv7iBwSpkc
http://faellesskabtollose.dk/verdens-stoerste-teaterfestival-i-toelloese-no1-viser-vikingernes-konge/


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 

 
 
 

Café 
 

Caféen i No1 åbner igen efter nedlukningen den 20 maj 
kl. 15.00 – 18.30. Vi begynder stille og roligt med kaffe, te, 
kage, øl og vand.  
Vi overholder selvfølgelig alle regler vedr. hygiejne, sprit, 
håndvask, afstand m.m. Vi vil også overholde de regler, der 
gælder for alle andre caféer og udskænkningssteder – derfor 
reserver plads – skriv en sms til 24608092. 
Man skal medbringe Coronapas. Mundbind skal benyttes, når 
man står og går, men kan tages af, når man sidder. Vi skal 
prøve, så vidt muligt, at holde afstand på 1 meter. 
 
 

Der vil være mulighed for en grillpølse, et stykke tærte el. lign. Det bliver meldt ud på Facebook. 
Vi planlægger at genoptage fællesspisning i august. 
Vi glæder os til at se jer igen efter alt for lang tid. 
 
Kontakt til caféen: Merete Skov-Hansen, telefon 24608092, mail: merete@skov.mail.dk 
 
 
 

De grønne Mænd 
 
”De grønne Mænd" startede torsdag den 29. april arbejdet med 
vedligeholdelse af bede og grønne arealer m.m. Hvis du er interesseret i at 
give en hjælpende hånd og blive inddraget i teamet så mød op ved No1 hver 
anden torsdag i ulige uger. 
Vi arbejder fra kl. 14 og 2-3 tre timer. Derefter er der kaffe og kage. 
 
Kontakt til De grønne Mænd: Lennart Skov-Hansen, telefon 22323092,  
mail: lennart.skov.hansen@gmail.com 
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StrikkeCafé 
 

Efter en meget lang covid-19 pause starter 
strikkecaféen op igen. Vi har dog valgt, at  
1. gang bliver efter sommerferien, nærmere 
bestemt den 27. september kl. 19.00 – 21.30.  
OG hvad er det nu strikkecaféen er? 
Strikkecaféen er et sted, hvor du kan lære at 
strikke, hvor vi lærer af hinanden, og hvor der 
er gensidig inspiration. Så hvad enten du er 
nybegynder, let øvet eller super god, så kom og 
vær med og mød os over en kop kaffe og et 
stykke kage. 

 
Strikkecaféen foregår sidste mandag i hver måned kl 19.00. Der er strikkecafé 27.09, 25.10, 29.11, samt 
13.12. Du er også velkommen 
 
Kontakt til strikkecafé: Tina Fredsø, telefon 30242182, mail: tinafredsoe@gmail.com 
 
 

Læseklub 
 
Læseklubben mødes normalt seks gange i efterårs- 
og vintermånederne. Vi har fortsat med at læse 
bøger under Corona-nedlukningen, men har 
desværre måttet undvære at mødes og diskutere 
bøgernes indhold. Et af medlemmerne holder 
normalt et oplæg. Det er herefter berigende at få 
diskuteret forskellige tolkninger og opfattelser af 
bøgernes indhold. 
Vi savner også de tre bibliotekarers oplæg til årets 
bøger, som er et godt udgangspunkt, når gruppen 
skal vælge de kommende bøger. 
Årets højdepunkt er en forfatteraften planlagt af 
biblioteket, hvor vi møder en forfatter til en af de bøger, vi har læst. Det glæder vi os til i den kommende 
sæson. 
Til møderne, hvor bibliotekarerne gennemgår årets bøger, og til forfatteraftenen, er der offentlig adgang. 
Læseklubben har nu 13 medlemmer. Du er også velkommen 
 
Kontakt til læseklubben: Niels Laasholdt, telefon 51239617, mail: nlaasholdt@mail.dk 
 
 

Tølløse Fælled 
 

Siddende på den bænk, der netop er sat ved 
søen på Tølløse Fælled og med øjet 
fokuserende ud over det omkringliggende 
område, siger Jesper Knudsen med en vis 
stolthed: ”Ja, nu venter vi bare på at 
græsset gror”  
Det sker efter et par travle uger.  
Jesper fortæller videre, at der har været 
gang i forårsarbejdet på Tølløse Fælled de 
seneste par uger. Claus Jørgensen fra 
Hjertebjerggård har harvet, sået og 
tromlet, så det har været en sand 
fornøjelse. 
 
Der er blevet sået sportsgræs på det store 
areal, hvor områdets aktivitetsplads skal 

ligge, så der kan komme en slidstærk plæne her. Der er sået naturgræs på resterende græsarealer. 
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Naturgræs er nøjsom og langsomt voksende. Blandingen er meget velegnet som uklippet græs. Det er da 
også meningen, at det skal stå og blive langt og kun klippes 1-2 gange om året. 
 
Og så er der sået forskellige sommerfugle- og blomsterblandinger langs stier, rundt om søen, på den 
østvendte skrænt og på arealet op mod Kvarmløsevej. 
 
Endelig er grusstierne ved at være færdige, der er sat et par nye bænke op med søudsigt. Plus et par rigtig 
fine parkskraldespande - som man selvfølgelig skal huske at bruge!!! 
 
Jesper slutter med at fortælle: ”Fordi Byindsamlingen er gået så godt som den er, er det allerede nu muligt 
at etablerede endnu en facilitet på Fælleden. I løbet af få uger vil der blive gravet et vandhul mere i 
områdets sydøstlige hjørne”. 
 
Det glæder vi os også meget til 
 
Kontakt til Tølløse Fælled: Jesper Knudsen, telefon 29256608, mail: jesper.knudsen724@gmail.com 
 
 
 

Tølløse Fælled - Byindsamlingen 
 
Indsamlingen til Tølløse Fælled, som vi igangsatte 20. oktober 2020 til at skulle løber over vinteren, er nu 
afsluttet, og vi kan gøre status. 
 
Indsamlingen blev iværksat for at tilvejebringe kr. 100.000, som skulle indgå som en selvfinansiering i 
projektet ”Tølløse Fælled” som Holbæk Kommune havde stillet som betingelse for at tildele projektet  
kr. 500.000 fra puljen ”Rum til fællesskaber”. Vi mente, at der var en realistisk mulighed for at nå det mål. 
 
Vi henvende os dels til Fællesskab Tølløses medlemmer og venner, og dels til erhvervslivet og bad om bidrag. 
Indsamlingen blev modtaget meget positivt og langt ud over vores forventninger. 
 
Kontant er der indsamlet kr. 215.000. Derudover er der givet 3 sponsorater i naturalier, som har en værdi 
af ca. kr. 110.000, så i alt rammer indsamlingen kr. 325.000. Det resultat er vi utrolig taknemmelige for, og 
med det er der god økonomi til at videreudvikle Tølløse Fælled. 
 
Vi siger alle sponsorerne 1000 tak for deres bidrag – store som små. 
 
Kontakt til Byindsamlingen: Jens Algot, telefon 22667273, mail: formand@faellesskabtollose.dk 
 

   
 
Vi begynder igen vores mandags-gåture, og vi mødes klokken 
18.30 følgende steder:  
 

 
10/5 - Ved OK tanken i Kvarmløse. Turen går ad Hovstien og ud over markerne.  
Turleder Bente Trane 
17/5 - Ved Tadre Mølles parkeringsplads. Turen går gennem skoven mod Sonnerupgård.  
Turleder Hans Jørgen Larsen 
31/5 - Ved No1. Turen vil være kendte og ukendte stier i Tølløse.  
Turleder Terkel Ajbro  
7/6 - Ved Vintre Møller. Turen går til Ordrup Skov. 
Turleder Kirsten Glinhart 
14/6 - Ved Gl. Tølløse kirke. Turen går gennem Gl. Tølløse.  
Turleder Kjeld Sørensen 
 
I kan løbende gå ind på Fællesskab Tølløses hjemmeside under Stigruppen for at se mere udførligt, hvor 
turene fører os hen. Det er også muligt at følge os på Facebook. 
Vi håber, vi ses, så vi kan hilse på hinanden, høre historier sammen og samtidig nyde kulturlandskabet. 
Husk, vi passer på os selv for at passe på hinanden. 
 
Kontakt til Stigruppen: Bente Trane, telefon 51413354, tranebente@gmail.com 
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Planlægningen er i fuld gang  
 
Planlægningen af årets festival er i fuld gang, og med den 
nyeste udmelding fra kulturministeriet er vi fortsat 
fortrøstningsfulde.  

 
Festivalgruppen klør på, og der er i skrivende stund godt belagt på musikprogrammet, og flere 
børneaktiviteter er allerede planlagt. Lokale kunstnere opfordres til at melde sig på 
tollosefestival@gmail.com, hvis de ønsker at optræde på festivalen. Datoen for festivalen er, som altid, den 
3. lørdag i august – altså den 21. august på Tølløse fælled. 
 
Der er stadig brug for frivillige, så husk endelig at melde jer til. Der skal indrettes en helt ny plads i år, så 
der er brug for mange hænder. Også til at hjælpe på selve festivaldagen. 
  
På grund af corona-restriktionerne er infomødet blevet rykket til tirsdag den 1. juni kl. 19 i No1. Alle er 
velkomne, men da vi på det tidspunkt maks. må være 50 personer forsamlet indenfor, bedes alle melde sig 
til på tollosefestival@gmail.com. På stormødet vil der blive informeret omkring det igangværende 
festivalarbejde, og den nye plads vil blive gennemgået med henblik på at modtage input til arbejdet. 
Derudover vil hver gruppe komme med en status på, hvor langt de er i arbejdet, og ikke mindst vil de 
børneaktiviteter, der vil være på selve dagen, blive gennemgået. Festivalgruppen håber at se så mange som 
muligt. Vel mødt. 
 
Kontakt til Tølløse Festival: Steen Bjerregaard, telefon 21386375,  
mail: steenbjerregaard@outlook.com 
 
 
 

 
I sidste nyhedsbrev var der en udførlig status på Klassisk Efterår 
Tølløse. Du kan se nyhedsbrevet HER 
 
Kontakt til Klassisk Efterår Tølløse: Frederik Støvring Olsen, 
telefon: 28702415 mail: frederik@klassiskefteraar.dk 
 

 
 
 
 

Blomsterfestival 
 
For at markere og glæde sig over samfundets åbning, er der 
tilført erhvervslivet i Holbæk Kommune en pæn sum penge, 
som skal anvendes til markedsføring af Holbæk Kommune efter 

erhvervenes ønske. Det er besluttet, at der laves en ”Blomsterfestival” i Holbæk, Jyderup, Tølløse og 
Svinninge. Det sker ved, at der opsættes blomsterkummer rundt 
omkring i byen for at forskønne handelsgaderne. I Tølløse 
placeres ca. 15 kummer, som tilplantes med sommerblomster.  
 
Blomsterfestivalen bliver markeret med presseomtale fra de 
enkelte områder, og der arbejdes på, at erhvervene laver en 
”blomstrende uge” med gode tilbud m.m. 
 
Når blomstersæsonen er slut, overgår blomsterkummerne til 
byen, som så kan bruge dem en anden gang. 
 
Kontakt til Erhvervsfællesskab Tølløse: P.t. Jens Algot, 
telefon 22667273, mail: formand@faellesskabtollose.dk 
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NYT FRA TØLLØSE LOKALFORUM 
 
Igen i år var der stor opbakning til ”REN BY 2021” i Tølløse.  
 
Vi nåede op på ca. 50 deltagere, der valgte at give en hjælpende hånd med at samle affald i vores by. 
Udstyret med gribetænger, affaldssække og handsker gik alle aktivt og meget engagerede i ”krig med 
affaldet” i byen. Det gav resultat. Affald, der fyldte 3 store trailere, er blevet afleveret på Genbrugspladsen 
i Tølløse. Læg dertil alt det affald, som de 4 skoler i Tølløse har indsamlet i den forløbne uge. 
  

Med så mange fremmødte var det i år muligt at nå steder, 
som vi ikke har haft mulighed for tidligere. Det har f.eks. 
været byens indfaldsveje et godt stykke udenfor 
byskiltene og områder omkring banestrækningen. En af de 
faste traditioner ved REN BY-DAGEN i Tølløse er vask af 
alle byskiltene ved indfaldsvejene til Tølløse. Dette er 
også blevet gjort i år. Vi har ikke vejet affaldet, men 
vurderer, at der er indsamlet mindst 400-500 kilo på de 4 
timer, arrangementet varede. 
  
”Til alle, der deltog: Tak for hjælpen, jeres indsats gjorde 
en forskel. ”  
  
Arrangementet i Tølløse var tilrettelagt i et samarbejde 
mellem Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum 

 
 
 
Tølløse Lokalforum er en selvstændig forening, som er Holbæk Kommunes officielle kontakt til 
Tølløseområdet, og er høringspart ved behandling af planer for området, f.eks. lokalplaner. 
 
Kontakt til Tølløse Lokalforum: Formand Flemming Sommer, telefon 51357131,  
mail: flemm.sommer@gmail.com 
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/959318844569947 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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